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ABSTRAK 

 
Dismenore merupakan salah satu masalah yang paling umum dialami wanita.  Dismenore adalah nyeri 

di perut dan area pelvis yang dialami oleh seorang wanita sebagai suatu akibat dari periode 

menstruasinya.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Small Group Discussion terhadap 
tingkat pengetahuan siswi tentang dismenore Di SMPN 2 Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 

Metode penelitian adalah Pra Eksperimental dengan pendekatan one-group pra-post test design tanpa 

kontrol, populasi penelitian 43 siswi.  Penenelitian ini menggunakan uji paired t-test dengan P = 0,000.  

Hasil penelitian didapatkan pengetahuan siswi pre-test hampir seluruhnya mempunyai pengetahuan 
cukup, sedangkan post-test hampir seluruhnya mempunyai pengetahuan sangat baik,  hasil uji paired t-

test diperoleh p = 0,000 dimana p < 0,05 maka ada pengaruh small group discussion terhadap 

pengetahuan dismenore pada siswi di SMP Negeri 2 Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016. 
Berdasarkan hasil penelitian supaya pihak sekolah bekerjasama dengan petugas UKS perlu adanya 

peningkatan untuk mengadakan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang kesehatan remaja 

supaya para siswi dapat mengatasi apabila mengalami masalah tentang kesehatan remaja khususnya 
tentang dismenore. 

 

Kata Kunci :  Pengetahuan,  Dismenorea, Small Group Discussion 

 
 

PENDAHULUAN 

 

Masa remaja merupakan salah satu 
periode dari perkembangan manusia yang 

sangat penting. Pada masa ini banyak sekali 

kejadian hidup dan perubahan yang akan terjadi 
pada diri seorang remaja yang akan 

menentukan kualitas hidupnya di masa dewasa. 

Masa remaja merupakan suatu masa peralihan 
dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang 

berjalan antara umur 12-21 tahun dan ditandai 

dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis 

dan psikosoial.  Perubahan paling awal muncul 
pada masa ini yaitu perkembangan secara 

biologis (Widyastuti, 2009). 

Banyak perubahan khas yang terjadi 
secara biologis baik pada remaja laki-laki 

maupun remaja perempuan. Salah satu tanda 

keremajaan yang muncul secara biologis pada 

perempuan yaitu remaja ini akan mengalami 
menstruasi. Menstruasi biasanya dimulai antar 

usia 10 dan 16 tahun dan akan berakhir pada 

masa menopause yaitu 45-50 tahun. Menstruasi 

sendiri adalah masa perdarahan yang terjadi 

pada perempuan secara rutin setiap bulan 
selama masa suburnya kecuali apabila terjadi 

kehamilan (Laila, 2011). 

Banyak gangguan menstruasi yang 
biasanya dihadapi seorang perempuan. 

Gangguan menstruasi ini biasanya 

menyebabkan ketidaknyamanan fisik bagi 

seorang perempuan yang dapat mengganggu 
aktivitas mereka.Salah satu gangguan 

menstruasi yang menyebabkan 

ketidaknyamanan fisik yaitu dismenore. 
Dismenore adalah rasa nyeri yang 

timbul menjelang dan selama menstruasi, 

ditandai dengan gejala kram pada abdomen 

bagian bawah, gejala ini disebabkan karena 
tingginya produksi hormone prostaglandin 

(Wijayanti, 2009). 

Puncak insiden dismenorea primer 
terjadi pada akhir masa remaja (adolescence) 

dan di awal usia 20-an, insiden dismenore pada 

remaja di laporkan sekitar 92% dan meningkat 
seiring dengan bertambahnya usia. Hasil 
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penelitian Dipta Wahyuningsih (2011) di 

SMPN 1 Sedati Sidoarjo di peroleh hasil siswi 
yang mengalami disminore 66%, 36% 

mengalami dismenore pada hari kedua 

menstruasi dan 30% mengalami dismenore 
sebelum menstruasi. 

Berdasarkan survey awal yang 

dilakukan peneliti pada tanggal 17 November 

2015 di SMPN 2 Kepobaru Kabupaten 
Bojonegoro pada 10 siswi, di peroleh hasil 3 

(30%) siswi sudah mengetahui tentang 

dismenore dan 7 (70%) siswi belum 
mengetahui tentang dismenore. Hal tersebut 

menunjukkan masih banyak siswi yang belum 

mengetahui tentang dismenore. 

Dismenorhe ada dua bentuk yaitu 
dismenorea primer dan sekunder.  Dismenore 

primer biasa timbul pada hari pertama atau 

kedua dari menstruasi.Nyeri nya bersifat kolik 
atau kram dan dirasakan pada abdomen bawah.  

Beberapa faktor yang dikaitkan dengan 

dismenorhe primer yaitu prostaglandin uterine 
yang tinggi, dan faktor emosi/psikologis.  

Belum diketahui dengan jelas bagaimana 

prostaglandin bisa menyebabkan dismenore 

tetapi diketahui bahwa wanita dengan 
dismenorhe mempunyai prostaglandin yang 4 

kali lebih tinggi daripada wanita tanpa 

dismenore (Perry, et.al, 2010). 
Dismenore sangat berdampak pada 

remaja putri, hal ini menyebabkan 

terganggunya aktivitas sehari-hari.  Jika 
seorang siswi mengalami dismenore, aktivitas 

belajar mereka di sekolah terganggu dan tidak 

jarang hal ini membuat siswi tidak masuk 

sekolah. Selain itu, kualitas hidup menurun, 
sebagai contohnya seorang siswi yang 

mengalami dismenore tidak dapat 

berkonsentrasi dan motivasi belajar akan 
menurun (Kusmiran, 2011). 

Rasa ketidaknyamanan jika tidak 

diatasi akan mempengaruhi fungsi mental 

(kurang mood, mudah marah, sensitif) dan fisik 
(malas beraktivitas, mual, muntah, pusing) 

individu sehingga mendesak untuk segera 

mengambil tindakan secara farmakologi atau 
non farmakologi. Tindakan secara non 

farmakologis  dengan kompres hangat, 

massase, olahraga, istirahat atau tidur. Secara 

farmakologis dengan pemberian obat NSAID 

(Ernawati, 2010). 
Tidak semua remaja mempunyai 

mekanisme koping baik.Hal ini disebabkan 

karena kurangnya informasi yang cukup 
tentang dismenore. Pemberian pendidikan 

kesehatan melalui diskusi kelompok kecil 

diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat mempengaruhi pengetahuan remaja 
sehingga remaja yang mengalami dismenore 

atau tidak mengalaminya, tidak lagi 

kebingungan bila ada masalah dismenore. 
Dalam promosi kesehatan, tidak ada 

satupun tujuan dan pendekatan atau 

serangkaian kegiatan yang benar.Hal terpenting 

adalah bahwa harus mempertimbangkan tujuan 
dan kegiatan yang dimiliki, sesuai dengan nilai-

nilai dan penilaian terhadap kebutuhan klien 

(Heri D.J M, 2009). 
Beberapa model promosi kesehatan dan 

pendidikan kesehatan dapat membantu 

pencapaian tujuan yang diharapkan diantaranya 
adalah dengan diskusi kelompok kecil sebagai 

salah satu pendekatan pendidikan.Pendekatan 

ini mempunyai beberapa keuntungan 

diantaranya lebih memberikan kesempatan 
untuk bertanya, dapat mengevaluasi 

pengetahuan siswa secara langsung secara lisan 

perorang dan pengajar atau penyuluh dapat 
menguasai audien dengan baik. 

Small Group Discussion (SGD) atau 

diskusi kelompok kecil merupakan elemen 
belajar secara aktif. Dengan aktivitas kelompok 

kecil, siswa akan belajar : menjadi pendengar 

yang baik, memberikan dan menerima umpan 

balik yang konstruktif, menghormati pendapat 
orang lain, mendukung pendapat dengan bukti 

dan lain-lain. Aktivitas diskusi kelompok dapat 

berupa membangkitkan ide, menyimpulkan 
poin penting,  mengakses tingkat skill dan 

pengetahuan, memungkinkan memproses 

outcome pembelajaran pada akhir kelas, dan 

dapat menyelesaikan masalah (Notoatmodjo, 
2012). 

Siswa-siswi SMP merupakan masa-

masa awal perpindahan dari masa anak-anak 
menjadi remaja, bisanya pada masa ini identik 

dengan krisis peran, kebingunan tentang jati 

diri, dan sering bersifat pemalu.sehingga 
mereka lebih suka memendam 
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ketidaktahuannya dari pada bertanya. Melalui 

pendekatan SGD siswi diharapkan menjadi 
lebih aktif, berani untuk bertanya, dan lebih 

fokus terhadap apa yang diajarkan. Berdasarkan 

data dan permasalahan diatas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Small Group Discussion Terhadap 

Pengetahuan Tentang Dismenore Pada Siswi 

SMP”. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 
menggunakan metode Pra Eksperimental 

dengan menggunakan pendekatan one-group 

pra-post test design tanpa kontrol. Penelitian ini 
di lakukan di SMPN 2 Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro. Waktu penelitian dilakukan bulan 

Februari 2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 

Seluruh siswi kelas VIII SMPN 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 

sebanyak 43 siswi 
Instrumen yang digunakan yaitu 

kuesioner atau checklist di sussun dengan skala 

Guttman dengan variasi jawaban “Ya” dan 
“Tidak” 

Analisis menggunakan computer 

dengan program SPSS 16.00, dengan uji 

statistic menggunakan paired t-test. Tingkat 
kemaknaan dalam penelitian ini adalah P<0,05 

yang artinya bila nilai P<0,05 maka H1 

diterima, berarti terdapat ada pengaruh antara 
dua variable. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum  

1) Umur Siswi 

Tabel 1  Distribusi Umur Siswi Kelas VIII 
SMP Negeri 2 Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2016 

No Umur F % 

1 
2 

3 

13 
14 

15 

22 
12 

5 

56,4 
30,8 

12,8 

Jumlah 39 100 

Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa 
Siswi kelas VIII di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

sebagian besar atau 56,4% berusia 13 tahun dan 

sebagian kecil atau 12,8% remaja putri berusia 

15 tahun. 
 

2) Menstruasi 

Tabel 2  Distribusi Menstruasi Siswi Kelas 
VIII di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016  

No Menstruasi F % 

1 
2 

Sudah 
Belum 

34 
5 

87,2 
12,8 

Jumlah 39 100 

Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa 

remaja Siswi Kelas VIII di SMP Negeri 2 
Kepohbaru hampir seluruhnya atau 87,2% 

sudah menstruasi dan sebagian kecil atau 

12,8% belum menstruasi. 

 
3) Usia Menarche 

Tabel 3  Distribusi Usia Menarche Siswi Kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kepohbaru 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

No Menarche F % 

1 

2 
3 

4 

11 Tahn 

12 Tahun 
13 Tahun 

Belum Menstruasi 

4 

22 
7 

6 

10,3 

56,4 
17,9 

15,4 

Jumlah 39 100 

Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa 
Siswi remaja putri kelas VIII di SMP Negeri 2 

Kepohbaru sebagian besar atau 56,4% berusia 

12 tahun dan sebagian kecil atau 10,3 berusia 
11 tahun. 

 

4) Dismenore 

Tabel 4  Distribusi Dismenore Siswi Kelas 
VIII di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

No Dismenore F % 

1 
2 

3 

Nyeri 
Tidak Nyeri 

Belum Menstruasi 

25 
8 

6 

64,1 
20,8 

15,4 

Jumlah 39 100 

Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa 
Siswi kelas VIII di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

sebagian besar atau 64,1% mengalami 

Dismenore dan sebagian kecil atau 20,5% tidak 
mengalami Dismenore. 
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5) Informasi 

Tabel 5  Distribusi Informasi Tentang 
Dismenore Siswi Kelas VIII SMP 

Negeri 2 Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2016 

No Informasi F % 

1 

2 

Pernah 

Tidak Pernah 

16 

13 

66,7 

33,3 

Jumlah 39 100 

Tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa 
Siswi kelas VIII SMP Negeri 2 Kepohbaru 

sebagian besar atau 66,7% pernah mendapat 

informasi tentang Dismenore dan hampir 
sebagian atau 33,3% belum pernah mendapat 

informasi tentang Dismenore. 

 

6) Sumber Informasi 
Tabel 6  Distribusi Sumber Informasi Siswi 

Kelas VIII di SMP Negeri 2 

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2016 

No Sumber Informasi F % 

1 

2 
3 

Teman 

Orang Tua 
Tidak Mendapat Info 

19 

7 
13 

48,8 

17,9 
33,3 

Jumlah 39 100 

Tabel 6 diatas dapat dijelaskan bahwa 

Siswi kelas VIII di SMP Negeri 2 Kepohbaru 
hampir sebagian atau 48,8% mendapat 

informasi tentang Dismenore dari Teman dan 

sebagian kecil atau 17,9% mendapat informasi 
tentang Dismenore dari orang tua. 

 

2. Data Khusus 

1) Pengetahuan Pre-test 
Tabel 7  Distribusi Tingkat Pengetahaun 

Dismenore Sebelum Di Lakukan 

Small Group Discussion Pada Sisiwi 
Di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

No Pengetahuan F % 

1 
2 

3 

Cukup 
Baik 

Sangat Baik 

22 
16 

1 

56,4 
41,1 

2,5 

Jumlah 39 100 

Tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa 
pengetahuan Dismenore Sebelum Small Group 

Discussion siswi kelas VIII SMP Negeri 2 

Kepohbaru hampir seluruhnya mempunyai 
pengetahuancukup atau 56,4% dan sebagian 

kecil mempunyai pengetahuan sangatbaik atau 

2,5%. 

 

2) Pengetahuan Post-test 

Tabel 8  Distribusi Pengetahaun Dismenore 
Sesudah Di Lakukan Small Group 

Discussion Pada Sisiwi Di SMP 

Negeri 2 Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2016 

No Pengetahuan F % 

1 

2 

Baik 

SangatBaik 

10 

29 

25,6 

74,4 

Jumlah 39 100 

Tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwa 

pengetahuan Dismenore sesudahdilakukan 

Small Group Discussion pada siswi kelas VIII 

di SMP Negeri 2 Kepohbaru hampir seluruhnya 
mempunyai pengetahuan sangat baik atau 

74,4% dan hampir sebagian memiliki 

pengetahuan baik atau 25,6% 
 

3) Pengetahuan Pretest Posttest 

Gambar 1  Pengetahuan Siswi Berdasarkan 
Pengaruh Small Group Discussion 

Di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

 

 
 
Diagram diatas menunjukan bahwa 

pengetahuan siswi pada saat post-test hampir 

seluruhnya mengalami peningkatan.  Dari hasil 
analisis dengan uji sample paired t-test yang 

menggunakan program SPSS PC for Windows 

versi 16.0 di perolehnilai t = -14,494 dan p = 
0,000 dimana p < 0,05 maka H1diterima, 

artinya ada pengaruh small group discussion 

terhadap pengetahuan siswi di SMP Negeri 2 

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2016. 
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PEMBAHASAN 

 

1. Tingkat Pengetahuan Dismenore 

SebelumDi Lakukan Small 

GroupDiscussion 

Tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa 
Pengetahuan responden sebelum di lakukan 

Small Group Discussion sebagian besar cukup,  

hanya ada satu yang memiliki pengetahuan 
sangat baik karena para siswi pengetahuannya 

hanya sebatas sebagian tentang pengertian 

menstruasi, pengertian dismenore, tanda gejala 

dismenore dan penatalaksanaan dismenore 
sehingga siswi dalam mengisi kuesioner rmasih 

banyak yang salah. 

Rendahnya pengetahuan tentang 
dismenore mungkin di sebabkan karena 

kurangnya informasi yang didapat oleh 

responden baik dari tenaga kesehatan maupun 
media massa. Hal itu sesuai dengan teori yang 

mengatakan “Melalui berbagai media massa 

baik cetak maupun elektronik sebagai alat 

informasi yang diterima oleh masyarakat, 
sehingga masyarakat yang lebih banyak 

mendapatkan informasi dari media massa 

seperti televisi, radio, majalah, koran, dan lain-
lain akan memperoleh informasi dan 

pengetahuan yang lebih banyak dari pada yang 

tidak pernah terpapar media sama sekali” 

(Wawan & Dewi, 2011).  
Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan 

bahwa siswi SMPN 2 Kepohbaru hampir 

sebagian belum pernah mendapatkan informasi 
yang berkaitan dengan dismenore baik dari 

dinas terkait maupun mahasiswa jurusan 

kesehatan. Informasi yang diperoleh bersumber 
dari sesama teman yang kebenaran informasi 

tersebut masih diragukan. Selain itu proses 

transfer informasi hanya sepihak yaitu tanpa 

ada suatu proses diskusi. Tidak adanya 
penyuluhan yang berkaitan dengan dismenore 

di sekolah maupun di lingkungan tempat 

tinggal menyebabkan informasi yang diterima 
juga terbatas, dimana keterbatasan tersebut 

menyebabkan pengetahuan mereka tentang 

dismenore kurang. 

Faktor lain yang mempengaruhi 
pegetahuan di antaranyaadalahusiadari tabel 3 

dapat diketahui bahwa sebagian besar siswi 

kelas VIII SMP N 2 Kepohbaru berusia 12 

tahun dan sebagian kecil berusia 11 tahun. 

Semakin cukup usiaseseorang tingkat 
kemampuan atau kematangannya akan lebih 

mudah untuk berfikir dan mudah menerima 

informasi. 
 

2. Tingkat Pengetahuan Dismenore 

SesudahDi Lakukan Small Group 

Discussion 
Tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwa 

pengetahuan responden sesudah di lakukan 

Small Group Discussion sebagian besar sangat 
baik dan tidak ada satupun yang memiliki 

pengetahuan cukup. 

Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan pengetahuan tentang  dismenore 
sebelum dan sesudah Small Group Discussion. 

Pertanyaan pada kuesioner tentang klasifikasi 

dismenore,  faktor resiko dismenore yang 
dijawab salah pada saat pretest, setelah 

dilakukan Small Group Discussion pertanyaan 

dijawab benar oleh siswi. Peningkatan 
pengetahuan pada siswi terjadi karena pada saat 

dilakukan Small Group Discussion semua 

anggota kelompok berpartisipasi dalam 

melakukan diskusi,  semua siswi aktif berbicara 
seperti menggungkapkan pendapatnya,  

bertanya, menjawab pertanyaan dari fasilitator 

sampai memecahkan masalah bersama.   
Hasil analisis diatas menunjukkan 

adanya pengaruh dari Small Group Discussion 

yang dapat meningkatkan pengetahuan 
siswi.Small Group Discussion Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyebutkan bahwa 

“Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang 

yang melakukan penginderaan terhadap suatu 
objek tertentu.Penginderaan terhadap objek 

terjadi melalui panca indera manusia yaitu 

indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 
rasa, dan raba” (Notoatmodjo, 2012). 

Faktor lain yang mempengaruhi 

pengetahuan siswi tentang dismenore mungkin 

karena pengalaman sebelumnya. Hal ini sesuai 
dengan teori yang mengatakan “Pengalaman 

pribadi juga dapat digunakan sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan dengan cara 
mengulang kembali pengalaman yang pernah 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi di masa lalu” (Wawan & Dewi, 
2011). 
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Pada tabel 4 disebutkan bahwa 

sebagian besar responden sudah pernah 
mengalami dismenore, sehingga pada saat 

dilakukan Small Group Discussion para siswi 

banyak yang mengungkapkan pendapatnya 
karena mereka sudah mempunyai pengalaman 

tentang dismenore karena orang yang sudah 

mempunyai pengalaman akan lebih mudah 

menerima informasi yang bertema sama.  
 

3. Pengaruh Small Group Discussion 

Terhadap Pengetahuan Siswi Tentang 

Dismenore Di SMP Negeri 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro 

Dari hasil analisis dengan uji sample 

paired t-test yang menggunakan program SPSS 
PC for Windows versi 16.0 di perolehnilai t = -

14,494 dan p = 0,000 dimana p < 0,05 maka  

hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa 
ada perbedaan yang signifikan pada 

pengetahuan siswi tentang dismenore sebelum 

dan sesudah small group discussion 
Perbedaan yang signifikan pada 

pengetahuan siswi tentang dismenore sebelum 

dan sesudah small group discussion disebabkan 

karena small group discussion dapat diterima 
dan di respon dengan baik oleh siswi.Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil post-test yang 

mengalami peningkatan dari pretest. 
Pada saat pretest pengetahuan siswi 

hanya sampai dalam tingkat aplikasi atau 

application yaitu menggunakan materi yang 
telah didapatkan pada situasi atau atau kondisi 

yang nyata seperti mereka telah 

mengaplikasikan penatalaksanaan dismenore 

yang mereka ketahui dari  temannya karena 
sebagian besar siswi banyak yang mengalami 

dismenore.   Sedangkan pada saat posttest 

tingkat pengetahuan siswi sudah sampai sintesis 
yaitu suatu kemampuan yang dapat 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru seperti mereka 

dapat mengkatagorikan tanda gejala dismenore 
kedalam klasifikasi dismenore. 

Pada saat dilaksanakan Small group 

discussion siswi kelas VIII SMPN 2 Kepohbaru 
dibagi menjadi 5 kelompok yang tiap kelompok 

terdiri dari 7-8 orang yang setiap satu kelompok 

di pimpin oleh satu orang fasilitator. Pada saat 
awal diskusi fasilitator memancing dengan 

beberapa pertanyaan tentang dismenore dan 

para siswipun aktif menjawab pertanyaan dan 
banyak siswi yang mengungkapkan 

pendapatnya karena para siswi hampir 

seluruhnya sudah mengalami menstruasi dan 
sebagian besar mengalami dismenore.  Pada 

akhir diskusi fasilitator juga menyimpulkan 

hasil dari diskusi oleh karenaitupara siswi lebih 

banyak mendapatkan pengetahuan tentang 
dismenore sehingga pertanyaan pada kuesioner 

yang dijawab salah pada saat pretest, setelah 

dilakukan Small Group Discussion pertanyaan 
dijawab benar oleh siswi. 

Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah adanya 

informasi.Informasi merupakan fungsi yang 
penting sebelum di lakukan suatu tindakan 

bahkan klien dapat mengambil keputusan yang 

tepat dan memberi kesempatan untuk bertanya 
lebih lanjut (Wasis, 2013). 

Dengan adanya informasi maka 

seseorang akan lebih mengetahui tentang suatu 
hal. Seperti halnya dengan memberikan Small 

Group Discussion yang diberikan pada siswi 

kelas VIII SMP Negeri 2 Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro. 
 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
1) Tingkat pengetahuan responden pre-test 

hampir seluruhnya memiliki Pengetahuan 

Cukup. 
2) Tingkat pengetahuan responden post-test 

hampir seluruhnya memiliki pengetahuan 

sangatbaik 
3) Adanya pengaruh Small Group Discussion 

terhadap pengetahuan tentang Dismenore 

pada siswi di SMPN 2 Kepohbaru 

Kabupaten Bojonegoro.  

2. Saran 

1) Bagi tempat penelitian :  Hasil penelitian ini 

diharapkandapat dijadikan landasan 
pengetahuan program kegiatan pembinaan 

dan konseling dalam upaya menangani 

dismenore 

2) Bagi peneliti :Hasil penelitian ini 
diharapkanmemberikan pengalaman dan 

wawasan bagi peneliti dalam 

mengaplikasikan ilmu metodologi 
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penelitian, keperwatan komunitas, promosi 

kesehatan dan prilaku kesehatan. 
3) Bagi peniliti selanjutnya :Hasil penelitian ini 

diharapkandapat digunakan sebagai 

informasi dan wawasan ilmu kesehatan 
khususnya ilmu keperawatan untuk di teliti 

lebih lanjut sesuai ilmu dan tehnologi yang 

berkembang. 

4) Bagi profesi keperawatan :Hasil penelitian 
ini diharapkandapat memberikan masukan 

bagi profesi keperawatan dalam 

mengembangkan rencana asuhan 
keperawatan. 
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