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ABSTRAK
Latar belakang: Nyeri haid primer yaitu nyeri haid tanpa adanya kelainan organ reproduksi atau tanpa
kelainan ginekologi. Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50%
perempuan di setiap Negara mengalami nyeri menstruasi. Di Amerika angka persentasenya sekitar 60%
dan di Swedia sekitar 72%. Sementara di Indonesia diperkirakan 55% perempuan usia produktif
tersiksa oleh nyeri haid.
Tujuan: Menganalisis pengaruh pemberian minuman sari kunyit putih terhadap penurunan nyeri haid
(disminore) primer pada siswi kelas XI SMKN 3 Banjarmasin.
Metode: Pre eksperimen one group pre and post test design. Populasi penelitian adalah semua siswi
kelas XI sebanyak 270. Jumlah sampel 30 dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisis dengan uji Wilcoxon Signed
Ranks (p=0,05 ).
Hasil: setelah 20 menit pemberian minuman sari kunyit putih kategori nyeri haid terbanyak adalah
nyeri ringan sebanyak 18 responden (60%), tidak ada nyeri sebanyak 9 responden (30%) dan nyeri
sedang sebanyak 3 responden (10%). Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks yaitu P value = 0,000 (P<0,05)
sehingga ada pengaruh setelah 20 menit pemberian minuman sari kunyit putih terhadap penurunan
nyeri haid (disimonore) primer pada siswi kelas XI SMKN 3 Banjarmasin.
Simpulan: Ada efektivitas pemberian minuman sari kunyit putih terhadap penurunan nyeri haid
(disminore) primer pada siswi kelas XI SMKN 3 Banjarmasin dengan hasil dimana p-value < α (0,000
< 0,05) yang merupakan hasil uji Wilcoxon Signed Ranks.
Kata Kunci: Minuman Sari Kunyit Putih, Nyeri Haid (Disminore) Primer
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yang lebih parah adalah dampak mental

PENDAHULUAN
Rasa nyeri yang dirasakan pada saat haid

psikologis

yang

membuat

penderitanya

merupakan keluhan ginekologi yang paling

tersugesti dan tidak bisa melepaskan diri dari

umum dan banyak dialami oleh wanita. Dalam

obat-obatan. Mereka merasa bahwa untuk tidak

hal ini diperlukan cara untuk mengatasi nyeri

mengalami nyeri haid maka harus minum obat

saat haid. Nyeri yang berlebihan pada perut

(Anurogo & Wulandari, 2011).

bagian bawah sering terjadi selama menstruasi

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia

yang disebut dimenore. Disminorea adalah nyeri

sangat besar, rata-rata lebih 50% perempuan

yang disebabkan jumlah prostaglandin yang

disetiap Negara mengalami nyeri menstruasi

berlebihan pada darah saat mmenstruasi, yang

(Anurogo,2008). Menurut French (2005 dikutip

merangsang hiperaktivitas uterus dan terjadinya

dari

kejang otot uterus (Wilson & Price, 2006).

epidemiologi pada populasi remaja (berusia 12-

Wedoanika,

2010)

sebuah

studi

Segolongan perempuan yang mengalami

17 tahun) di Amerika Serikat, melaporkan

nyeri haid untuk mengatasi dan menyembuhkan

prevalensi nyeri menstruasi 59,7%, dari mereka

nyeri

yang mengeluh nyeri, 12% berat, 37% sedang,

yang

dirasakannya

yaitu

dengan

mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Namun

dan 49% ringan. Kejadian

sifat obat-obatan tersebut hanya menghilangkan

14% remaja sering tidak masuk sekolah.

rasa nyeri yang sifatnya sementara, maka

Penelitian di Swedia, 80% remaja usia 19-21

penderita akan mengalami ketergantungan obat

tahun mengalami dismenorea, 15% membatasi

dalam

aktifitas

waktu

jangka

panjang.

Apabila

harian

mereka

ini menyebabkan

ketika

haid

dan

dikonsumsi terus menerus akan menimbulkan

membutuhkan obat-obatan untuk mengurangi

dampak negatif bagi kesehatan. Penggunaan

dismenorea,

obat farmakologis menimbulkan efek samping

masuk sekolah (Desfietni, 2012). Di Indonesia

seperti gangguan pada lambung, anemia, dan

diperkirakan 55% perempuan usia produktif

8-10%

tidak

mengikuti

atau
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tersiksa oleh nyeri haid. Sedangkan angka

Senyawa aktif atau bahan kimia yang

kejadian nyeri haid berkisar 45-95% dikalangan

terkandung dalam kunyit adalah kurkumin

wanita usia produktif (Properawati, 2009).

(Putri, 2006). Curcumine akan bekerja dalam

Selain dengan obat-obatan, rasa nyeri juga

menghambat reaksi cyclooxygenase (COX-2)

bisa dikurangi dengan istirahat yang cukup,

sehingga

olahraga yang teratur, pemijatan dan kompres

terjadinya inflamasi sehingga akan mengurangi

hangat. Selain itu nyeri haid juga bisa diobati

atau bahkan menghambat kontraksi uterus. Dan

dengan menggunakan tumbuhan herbal antara

curcumenol sebagai analgetik akan menghambat

lain tapak liman, temu putih, kunyit dan sidaguri

pelepasan prostaglandin yang berlebihan melalui

(Leli, Rahmawati & Atik, 2011). Data menurut

jaringan epitel uterus dan akan menghambat

IOT (lndustri Obat Tradisional) dan IKOT

kontraksi uterus sehingga akan mengurangi

(lndustri Kecil Obat Tradisional) dari 4.l87

terjadinya dismenore (Wieser, et al,2007).

terdapat 40% masyarakat memanfaatkan kunyit
sebagai

pengobatan

dan

10%

menghambat

atau

mengurangi

Penelitian Anindita (2010), dengan judul

masyarakat

“Pengaruh Kebiasaan Mengkonsumsi Minuman

mengkonsumsi kunyit untuk mengurangi nyeri

Kunyit Asam Terhadap Keluhan Dismenorea

waktu haid (Ningharmanto, 2008 dalam Leli,

Primer Pada Remaja Putri Di Kotamadya

Rahmawati & Atik, 2011).

Surakarta”,

didapatkan

hasil

perhitungan

Minuman kunyit adalah suatu minuman yang

dengan metode Chi Square diperoleh X2 hitung

diolah dengan bahan utama kunyit. Secara

25,4524 sedangkan X2 tabel dengan derajat

alamiah memang kunyit dipercaya memiliki

kebebasan diantara signifikansi (α) adalah 0,05

kandungan bahan aktif yang dapat berfungsi

adalah 3,841. Jadi diperoleh X2 hitung lebih

sebagai

besar dari pada X2 tabel. Dengan demikian

analgetika,

antiinflamasi.

antipiretika,

dan

hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis kerja
(H1) diterima pada taraf signifikansi 5% atau
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pengaruh

Tujuan

dari

penelitian

ini

adalah

kebiasaan mengkonsumsi minuman kunyit asam

menganalisis efektivitas pemberian minuman

terhadap keluhan dismenorea primer pada

sari kunyit putih terhadap penurunan nyeri haid

remaja putri di Kotamadya Surakarta. Dikatakan

(disminore) primer pada siswi kelas XI SMKN

sesuai dengan hasil penelitian karena, kunyit

3 Banjarmasin.

asam bermanfaat sebagai analgetik yang dapat
mengurangi nyeri haid.
Berdasarkan
dilakukan

BAHAN DAN METODE

studi

peneliti

di

pendahuluan
SMK

yang

Negeri

Penelitian

ini

menggunakan

rancangan

3

penelitian dengan desain studi pre eksperimen

Banjarmasin terhadap 25 siswi didapatkan 20

one group pre test and post test design yaitu

siswi mengalami nyeri haid ringan pada hari

dengan menggunakan satu kelompok responden

pertama dan 5 siswi mengalami nyeri haid

di mana kelompok tersebut diberikan perlakuan.

sedang pada hari pertama dan kedua. Dari

Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah

beberapa siswi mengatakan ketika mengalami

perlakuan. Adanya perbedaan hasil pengukuran

nyeri haid mereka hanya bisa berbaring dikasur,

dianggap sebagai efek dari perlakuan (Saryono,

memijat perut mereka dengan minyak kayu

2011).

putih, dan bahkan ada yang tidak bisa

Pada penelitian ini teknik pengambilan

melakukan aktifitas sama sekali cuma tidur saja

sampel

dikamar. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk

sampling, yaitu dengan mengambil kasus atau

melakukan

penelitian

tentang

responden yang kebetulan ada atau tersedia di

Pemberian

Minuman

Sari

“Efektivitas

Kunyit

Putih

Terhadap Penurunan Nyeri Haid pada Siswi
kelas XI SMK Negeri 3 Banjarmasin”.

menggunakan

teknik

purposive

suatu tempat sesuai dengan konteks penelitias
(Notoatmodjo, 2010).
Sampel pada penelitian ini semua siswi
kelas

XI

SMKN

3

Banjarmasin

yang
50
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mengalami disminore primer. Untuk penelitian

penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara

ini jumlah sampel yang digunakan adalah

umum, editing adalah merupakan kegiatan

sampel minimal penelitian eksperimen yaitu

pengecekan dan perbaikan isian formulir atau

sebanyak 30 orang.

kuesioner tersebut, Coding sheet (membuat

Tahapan penelitian yang pertama dengan

lembaran kode) setelah semua kuesioner diedit

melakukan pengumpulan data menggunakan

atau disunting, selanjutnya dilakukan peng

kuesioner

haid

“kodean” atau “coding” yakni mengubah data

menurut perry & potter, kemudian setelah

berbentuk kalimat atau huruf menjadi data

mendapatkan hasil nya maka akan dilakukan

angka atau bilangan, Data entry (memasukan

intervensi pada remaja putri yang mengalami

data) data yakni jawaban-jawaban dari masing-

nyeri

masing responden dalam yang bentuk “kode”

penilaian

haid

ringan

memberikan

sari

intensitas

dan

nyeri

sedang

minuman

dengan

kunyit.

Sari

(angka atau huruf) dimasukan kedalam program

minuman kunyit yang diberikan sebanyak 10

atau “software” komputer. Salah satu paket

gram dan direbus dengan 300 ml, setelah

program yang paling sering digunakan untuk

mendidih sari

“entri data” adalah paket program SPSS for

minuman kunyit ini akan

menyusut menjadi 150 ml, maka sari minuman

Window serta Cleaning (pembersihan data)

kunyit 150 ml inilah yang akan diberikan

apabila semua data dari setiap sumber data atau

kepada remaja putri dan efeknya akan dilihat

responden selesai dimasukan, perlu dicek

selama 30 menit.

kembali

Menurut

Notoatmodjo

(2010)

proses

untuk

melihat

kemungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan kode.

pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai

HASIL

berikut

Tabel 1 Distribusi Skala Nyeri Haid (Disminore) Primer Responden
Sebelum diberikan Minuman Sari Kunyit Putih
Skala Nyeri Haid
Frekuensi
Persentase (%)

diantaranya

wawancara

Editing

mnggunakan

yaitu

hasil

kuesioner

atau

pengamatan dari lapangan harus dilakukan

Nyeri Ringan

6

20

Nyeri Sedang

24

80

Jumlah

30

100

51

Dinamika Kesehatan Vol. 7 No. 1 Juli 2016

Mahdiyah, et. al., Pengaruh Pemberian Sari Minuman…

Berdasarkan hasil dari tabel 1 dapat

dapat terlihat dari jumlah responden yang tidak

diketahui hasil kategori nyeri haid pada

ada nyeri haid, nyeri ringan dan nyeri sedang

pengukuran sebelum diberikan Sari Minuman

ada perubahan dengan sebelum diberikan Sari

Kunyit

Minuman Kunyit.

pada

30

orang

responden.

Pada

pengukuran sebelum diberikan Sari Minuman
Kunyit kategori nyeri sedang sebanyak 24
orang responden (80%), dan nyeri ringan

Tabel 3 Hasil Normalitas Data Menggunakan Shapiro Wilk
Post
Kolmogrov-Smimova
Shapiro-Wilk
20
Statistic df
Sig.
Statistic df
Sig.
Menit
Pre 1 .325
8
0.13 .665
8
.001
.523
18 .000 .373
18 .000
2
.441
4
.
.630
4
.001
3

sebanyak 6 orang responden (20%).
Tabel 2 Distribusi Skala Nyeri Haid (Disminore) Primer 20 Menit
Sesudah diberikan Minuman Sari Kunyit Putih
Skala Nyeri
Frekuensi
Persentase (%)
Haid
Tidak Ada Nyeri
9
30
Nyeri Ringan
18
60
Nyeri Sedang
3
10
Jumlah
30
100

Berdasarkan hasil dari tabel 2 dapat
diketahui hasil kategori nyeri haid pada

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa
hasil dari Uji Shapiro Wilk menunjukkan bahwa
Asymp. Sig (2 – tailed) pada pretest dan
posttest 20 menit adalah 0,001, sehingga nilai
Sig <0,05 artinya data yang didapatkan tidak
berdistribusi normal. Oleh sebab itu uji
statistiknya menggunakan uji Wilcoxon Hasil
dari penelitian dapat disimpulkan pada tabel
dibawah ini :
Tabel 4 Hasil Analisis Uji Wilcoxon Signed Ranks 20 Menit
N

Mean
Ranks

Sum Of
Ranks

1a
24b
5c
30

11.00
13.08

11.00
314.00

pengukuran 20 menit sesudah diberikan sari
minuman kunyit pada 30 orang responden.
Pada

pengukuran

sesudah

diberikan

Sari

Minuman Kunyit kategori nyeri terbanyak
adalah nyeri ringan sebanyak 18 responden

Pre-Post.dua.puluh.menit Negatif Ranks
Possitive Ranks
Ties
Total

a.
b.
c.

Pre < post.dua.puluh.menit
Pre > post.dua.puluh.menit
Pre = post.dua.puluh.menit

Tabel 5 Hasil Uji Wilcoxon Signed Statistics
Pre – post.lima.belas.menit
Z
-4.396a

(60%) tidak ada nyeri sebanyak 9 orang

Asymp. Sig. (2-tailed)

responden (30%) dan nyeri sedang sebanyak 3

a.
b.

orang responden (10%). Pada pengukuran 20
menit

dapat

pemberian

dilihat

Minuman

terdapat
Sari

efektivitas

Kunyit

Putih

terhadap skala nyeri pada responden, hal ini

.000

Based on negative ranks
Wilcoxon Signed Ranks Test

Berdasarkan hasil dari tabel 4 tersebut
diketahui dari kotak Ranks terlihat Negative
Ranks 1, positive Ranks 24 dan Ties 5 berarti 24
orang mengalami penurunan nyeri haid, tidak
52
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ada yang mengalami peningkatan nyeri haid dan

mengalami nyeri haid, terdapat 17 responden

5 orang tidak mengalami perubahan serta

yang mengalami nyeri ringan dimana sebelumnya

didapatkan nilai P = 0,000 (P<0,05). Sehingga

hanya terdapat 7 responden saja, dan terdapat 1

Ho ditolak dan Ha diterima yaitu ada efektivitas

responden yang mengalami nyeri sedang dimana

pemberian minuman sari kunyit putih terhadap

sebelumnya terdapat 12 responden serta tidak

penurunan nyeri haid (disminore) primer pada

terdapat lagi responden yang mengalami nyeri

siswi kelas XI SMK Negeri 3 Banjarmasin.

berat dimana sebelumnya terdapat 1 orang yang
mengalami nyer berat. Dari hasil penelitian ini

PEMBAHASAN

dapat dilihat bahawa ada pengaruh sebelum dan

Pada hasil pengukuran skala nyeri haid

sesudah pemberian sari minuman kunyit ini.

(disminore) primer sebelum diberikan Minuman

Pada pemberian Sari Minuman Kunyit

Sari Kunyit Putih skala nyeri haid (disminore)

sesudah 30 menit kategori nyeri haid terbanyak

primer

terbanyak adalah skala nyeri sedang

adalah nyeri ringan dengan skala 1 sebanyak 13

sebanyak 24 orang responden (80%), dengan

responden (43,3%), tidak ada nyeri dengan skala 0

gejala sistemik sangat sedikit gangguan, kadang

sebanyak 9 responden (30%), nyeri ringan dengan

terasa seperti tusukan kecil, terasa seperti tusukan

skala 2 sebanyak 3 responden (10%) , nyeri ringan

yang lebih dalam, gangguan cukup dihilangkan

dengan skala 3 sebanyak 2 responden (7%) dan nyeri

dengan pengalihan perhatian. Hal ini didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dannik

sedang dengan skala 4 sebanyak 3 responden (10%)
dimana sebelum diberikan minuman sari kunyit putih
kategori nyeri haid terbanyak adalah nyeri sedang

Kumala

Sari

yang

berjudul

“Pengaruh
dengan skala 6 sebanyak 11 responden (37%), nyeri

Pemberian Kunyit Asam Terhadap Kejadian
sedang dengan skala 4 sebanyak 8 reponden (27%),

Disminorea Pada Remaja Putri Di Pedukuhan
Dagen Pendowohardjo Sewon Bantul” dari 20

nyeri sedang dengan skala 5 sebanyak 5 reponden
(17%), nyeri ringan dengan skala 1 sebanyak 5

responden terdapat 2 responden yang tidak
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Dinamika Kesehatan Vol. 7 No. 1 Juli 2016

Mahdiyah, et. al., Pengaruh Pemberian Sari Minuman…

responden (17%) dan nyeri ringan dengan skala 2

penelitian ini terlebih dahulu menilai skala nyeri

sebanyak 1 responden (3,3%).

yang dialami menggunakan rating scale yang

Dari

hasil

pada

pengukuran

sesudah

memiliki tingkatan 1 – 10, setelah ini dilakukan

diberikan Sari Minuman Kunyit persentase

observasi selama 3 jam. Dosis kunyit yang

terbanyak mengalami tidak nyeri, pada hasil ini

diberikan sebanyak 10 gram. Dalam hal ini

sangat jelas terlihat perubahan dari skala sebelum

perbedaannya hanya terdapat pada lama waktu

diberikan sari minuman kunyit, hal ini sesuai

observasi saja, karena lama waktu observasi yang

dalam (Smith, 2003) Selain penangan secara

peneliti lakukan adalah 20 menit.

farmakologis nyeri haid dapat juga diatasi secara

Penelitian

ini

juga

diperkuat

tentang

non farmakologis yaitu dengan penggunaan

“Pengaruh

kompres hangat, mengkonsumsi obat-obatan

Penurunan Tingkat Nyeri Menstruasi Pada

analgetik,

Remaja Putri Kelas 1 Di Pondok Pesantren

olahraga

teratur,

akupuntur,

dan

Minuman

Kunyit

Terhadap

mengkonsumsi produk-produk herbal yang telah

Nurul

dipercaya khasiatnya. Dalam hal ini produk

Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun

herbal yang peneliti gunakan adalah sari kunyit.

2014” didapatkan bahwa terapi kunyit ini setelah

Peneliti melakukan penilaian nyeri haid
sebelum

diberikan

Kecamatan

6

diberikan pada responden yang mengalami nyeri
haid pada hari pertama dan kedua akan berkurang

kemudian dilakukan observasi selama 20 menit

rasa nyerinya setelah diberikan minuman kunyit

menggunakan

memiliki

dan dilakukan penilaian rata – rata 15 menit

tingkatan 1-10 dan dosis kunyit yang diberikan

setelah diberikan perlakuan. dalam penelitian

ialah sebanyak 10 gram yang direbus dengan air

yang dilakukan peneliti maksimal 30 menit

sebanyak 300 ml. Hal ini didukung Penelitian

terjadi perubahan atau ada efek dari pemberian

Syarwini (2013) yang berjudul “Effect Of

sari minuman kunyit terhadap nyeri haid pada

Turmeric Acid the Primary Dysmenoroe On

remaja putri.

scale

minuman

Pakandangan

kunyit

rating

sari

Yaqin

yang

Earth Champaign High School Student” dalam
54
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Hasil ketegori respon pemberian minuman

Keunikan dalam penelitian ini adalah dimana

sari kunyit putih selama 20 menit pada 30

peneliti melakukan eksperimen (memberikan

responden. Pada pemberian minuman sari kunyit

intervensi) pada 30 orang remaja putri yang

putih setelah 20 menit kategori nyeri haid

mengalami Disiminore dan dilakukan observasi

terbanyak adalah nyeri ringan sebanyak 18

selama 20 menit setelah pemberian minuman sari

responden (60%), tidak ada nyeri yaitu sebanyak

kunyit putih. Minuman sari kunyit putih yang

9 responden (30%) dan nyeri sedang yaitu

diberikan pun sangat sedikit yaitu hanya 150 ml

sebanyak 3 responden (10). Hasil pengukuran

dan sari minuman ini murni dari kunyit putih

skala nyeri haid (disminore) primer pada siswi

tanpa campuran bahan apapun seperti gula merah

sebelum dan sesudah diberikan minuman sari

ataupun

kunyit putih menggunakan uji Wilcoxon dari hasil

menimbulkan rasa yang kurang enak ketika

pengukuran terhadap 30 orang responden. Hasil

dikonsumsi. Tetapi kunyit ini sangat sehat dan

analisis sebelum dan sesudah 20 menit diberikan

dapat mencegah berbagai macam penyakit salah

minuman sari kunyit putih diperoleh (p=0,000)

satunya kanker. Kandungan yang terdapat dalam

maka

pengukuran

kunyit ini memiliki zat aktif yang dapat

sebelum dan sesudah diberikan sari minuman

membunuh sel – sel kanker dan juga dapat

kunyit diperoleh hasil dimana p-value < α (0,000

meredakan nyeri haid yang sering dialami oleh

< 0,05). Berdasarkan hasil analisis data tersebut

remaja putri. Sehingga tidak ada pengaruh lain

peneliti menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha

selain kunyit dalam meredakan nyeri haid pada

diterima

remaja putri.

dapat

yaitu

disimpulkan

ada

dari

efektivitas

pemberian

yang

lainnya,

sehingga

akan

minuman sari kunyit putih terhadap penurunan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

nyeri haid (disminore) primer pada Siswi kelas

dilakukan terhadap 30 siswi kelas XI yang

XI SMK Negeri 3 Banjarmasin.

mengalami nyeri haid (disminore) primer di SMK
Negeri 3 Banjarmasin, didapatkan hasil yaitu
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berdasarkan nilai hasil nyeri haid (disminore)

untuk peneliti selanjutnya tentang pengaruh

primer sebelum diberikan sari minuman kunyit

pemberian minuman sari kunyit putih terhadap

skala nyeri haid terbanyak adalah nyeri ringan

penurunan nyeri haid (disminore).

sebanyak 24 orang responden (80%). Kunyit
yang diberikan sebanyak 10 gram kemudian
direbus didalam air 300 ml selama 15 menit
hingga air akan menyusut menjadi ±150 ml dan
diberikan kepada responden yang mengalami
nyeri haid pada hari pertama atau hari kedua.
Setelah diberikan minuman sari kunyit putih

UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih
direktur

AKBID

memberikan

kami
Sari

dukungan

ucapkan
Mulia
dalam

kepada

yang

telah

melakukan

penelitian dan kepala SMKN 3 Banjarmasin
yang telah memfasilitasi tempat penelitian

maka dilakukan observasi selama 20 menit.
Berdasarkan nilai hasil nyeri haid (disminore)
primer sesudah diberikan sari minuman kunyit
skala nyeri haid terbanyak adalah mengalami
nyeri ringan sebanyak 18 orang responden (60%)
dan ada efektivitas pemberian minuman sari
kunyit putih terhadap penurunan nyeri haid
(disminore) primer pada siswi kelas XI SMKN 3
Banjarmasin dengan hasil dimana p-value < α
(0,000 < 0,05) yang merupakan hasil uji
Wilcoxon Signed Ranks.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat
dijadikan pengalaman dalam pembuatan karya
tulis serta menambah pengetahuan dan wawasan
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