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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia dalam perkembangannya melewati beberapa fase, salah satunya 

adalah masa remaja. Terjadi perubahan yang mencolok ketika anak perempuan 

memasuki usia remaja. Perubahan yang terjadi meliputi perubahan fisik maupun 

perubahan psikologis, yang merupakan sebuah ciri dari anak-anak menuju pada 

kedewasaan. Remaja (adolescent) adalah periode waktu individu beralih dari fase 

anak ke fase dewasa (Bobak, 2004). Sepanjang fase perkembangan ini sejumlah 

masalah muncul, seperti masalah pada fisik, sosial, dan psikologis yang 

bergabung untuk menciptakan karakteristik, perilaku dan kebutuhan yang unik. 

Perkembangan ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja, serta 

menimbulkan persoalan dan permasalahan remaja. Persoalan dan permasalahan 

remaja menarik untuk dikaji karena remaja tidak mempunyai status yang jelas 

dalam periode perkembangannya dan berada dalam masa peralihan. 

Dilihat dari siklus kehidupan, setiap remaja akan mengalami pubertas. 

Pubertas adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke remaja (Prawirohardjo, 

2011). Di dalam masa pubertas akan terjadi pertumbuhan karakteristik seks 

sekunder dan dicapainya kemampuan reproduksi seks. Perubahan fisik yang 

berhubungan dengan masa pubertas terjadi secara berurutan, bila terjadi 

penyimpangan dari urutan atau kejadian dapat dianggap sebagai abnormalitas.  
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Menstruasi atau haid sama tuanya dengan sejarah umat manusia, namun 

sampai sekarang masih merupakan topik yang banyak menarik minat sebagian 

besar kalangan wanita, karena setiap bulannya wanita selalu mengalami 

menstruasi. Menstruasi adalah pengeluaran darah, mukus, dan debris sel dari 

mukosa uterus secara berkala (Cunningham, et al., 2005). Namun, ada kalanya 

menstruasi menyebabkan gangguan, yaitu salah satunya timbulnya nyeri.  

Semua wanita normalnya mengalami menstruasi setiap bulannya. Hal ini 

terjadi karena proses peluruhan sel telur yang tidak dibuahi. Pada masa menstruasi 

ini sebagian wanita mengalami rasa nyeri terutama di daerah perut bawah. 

Sebagian dari mereka yang mengalami nyeri saat menstruasi, ada yang merasa 

bisa menerima dan mampu beraktivitas normal dalam masa menstruasi, namun 

ada juga sebagian yang lain tidak dapat beraktivitas.  

Pada saat menstruasi biasanya mengalami nyeri, yang biasa disebut dengan 

dismenore. Dismenore adalah nyeri pada abdomen yang dirasakan sesaat sebelum 

atau pada saat menstruasi (Bobak, 2004). Saat dismenore seorang perempuan akan 

terganggu aktivitasnya dikarenakan membutuhkan waktu berjam-jam untuk 

beristirahat atau sampai dismenore yang dirasakan reda. Rasa dan kadar nyeri saat 

dismenore pada seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal ini 

dikarenakan nyeri yang dirasakan setiap individu berbeda-beda dan bersifat 

subjektif. 

Tahun-tahun awal menstruasi merupakan periode yang rentang terhadap 

terjadinya gangguan. Tujuh puluh lima persen wanita pada tahap remaja 

mengalami gangguan yang terkait dengan menstruasi. Menstruasi yang tertunda, 

tidak teratur, nyeri dan perdarahan yang banyak pada waktu menstruasi 
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merupakan keluhan tersering yang menyebabkan remaja wanita menemui dokter 

(Cakir dalam Chandra, et al., 2009). Menurut Bieniasz (dalam Chandra, et al., 

2009) dismenore merupakan gangguan menstruasi dengan pravalensi terbesar 

yaitu 89,5% dengan rentan antara 15,8%-89,5% dan pravalensi tertinggi terjadi 

pada remaja. Menurut Chandra et al., (2009), berdasarkan hasil penelitiannya dari 

jumlah responden sebanyak 57 siswi terdapat pravalensi 31,6% Responden yang 

mengalami dismenore 

Di Indonesia rata-rata pravalensi wanita yang pernah mengalami dismenore 

sebanyak 90% dari wanita yang mengalami menstruasi. Masalah ini setidaknya 

mengganggu 50% wanita masa reproduksi dan 60-85% pada usia remaja, dan 14% 

menyebabkan remaja tidak hadir disekolah (Annathayakheisha, 2009). Menurut 

Kurniawati (2008), berdasarkan penelitiannya di SMK Batik 1 Surakarta 

didapatkan 77,8% atau 60 siswi yang mengalami dismenore dari 85 siswi yang 

mengalami menstruasi.  

Munculnya nyeri sangat berkaitan dengan reseptor dan adanya rangsangan. 

Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya stimulasi atau rangsangan. 

Stimulasi tersebut dapat berupa zat kimiawi seperti histamin, bradikinin, 

prostaglandin, dan macam-macam asam yang dilepas karena terdapat kerusakan 

pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Faktor yang mempengaruhi nyeri 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang 

sosial kultural, lingkungan dan kesehatan fisik serta mental (Hidayat, 2006). Pada 

usia remaja rentan terjadi dismenore karena dismenore ini muncul 6 bulan sampai 

2 tahun setelah menarkhe, sedangkan rata-rata usia menarkhe yaitu pada usia 12 

tahun (Henderson & Jones, 2005), sehingga pengetahuan dan pengalaman nyeri 
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pada usia remaja masih sangat sedikit maka dari itu remaja lebih rentan timbul 

nyeri saat haid (dismenore). 

Walaupun nyeri haid (dismeore) ini bukanlah hal yang mematikan, tetapi ia 

bisa menyebabkan gangguan pada aktivitas juga memberi dampak bagi fisik, 

psikologis, sosial dan ekonomi terhadap wanita. Respon yang menonjol muncul 

pada remaja yaitu terjadinya respon fisik dan psikologis saat dismenore. Respon 

fisik saat dismenore seperti nyeri perut bagian bawah, pinggang bahkan sampai ke 

punggung merupakan respon fisik yang umum saat dismenore, namun ada 

beberapa gejala penyerta seperti mual, muntah, pusing, anoreksia dan diare yang 

dapat terjadi saat dismenore. Sedangkan respon psikologis saat dismenore seperti 

perubahan mood, gelisah, mudah marah merupakan respon psikologis yang sering 

dialami saat dismenore bahkan sampai ada yang mengalami pingsan saat 

mengalami dismenore.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

dismenore pada remaja pada usia 13 sampai 15 tahun, dan peneliti memilih SMP 

Negeri 1 Girimarto untuk dijadikan tempat penelitian karena letaknya berdekatan 

dengan tempat tinggal peneliti sehingga lebih efisien dalam pengguanan waktu, 

dana dan tenaga selain itu latar belakang kesamaan budaya dari pelajar SMP 

Negeri 1 Girimarto yang berdomisili asli dari satu daerah sehingga mempermudah 

dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti ingin memperkuat dan 

eksplorasi respon fisik dan psikologis dismenore pada remaja. 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “gambaran respon fisik dan psikologis dismenore pada remaja 

putri usia 13 – 15 tahun di SMP Negeri 1 Girimarto, kabupaten Wonogiri”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

"bagaimana gambaran respon fisik dan psikologis dismenore pada remaja putri 

usia 13 sampai 15 tahun di SMP Negeri 1 Girimarto, Kabupaten Wonogiri ?". 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran respon fisik dan psikologis dismenore pada remaja 

putri usia 13 sampai 15 tahun di SMP Negeri 1 Girimarto, Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah kejadian dismenore pada remaja putri usia 13 – 15 

tahun di SMP Negeri  1 Girimarto, Kabupaten Wonogiri. 

b. Mengetahui bagaimana manifestasi fisik saat nyeri haid (dismenore) pada  

remaja putri usia 13 – 15 tahun di SMP Negeri 1 Girimarto, Kabupaten 

Wonogiri. 

c. Mengetahui bagaimana manifestasi psikologis saat nyeri haid (dismenore) 

pada remaja putri usia 13 – 15 tahun di SMP Negeri 1 Girimarto, 

Kabupaten Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu 

khususnya dalam bidang kesehatan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang maternitas, serta di jadikan pengalaman pertama 

dalam melaksanakan penelitian. 

b. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang     

respon fisik dan psikologis dismenore sehingga remaja dapat melakukan 

aktivitas sehari-hari saat menstruasi. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi pada sekolah tentang dismenore serta respon fisik 

dan psikologis saat dismeore, sehingga pihak sekolah agar lebih dapat 

memberikan penerangan tentang gangguan menstruasi terutama tentang 

dismenore. 

d. Bagi Profesi. 

Meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan khususnya pada remaja 

putri dalam pemahaman respon fisik dan psikologis dismenore, sesuai 

dengan peran perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

bersifat promotif dan kuratif yang lebih menekankan pada tindakan non 

farmakologis yang efektif dalam penanganan dismenore. 

 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang gambaran perubahan fisik dan 

psikologis dismenore pada remaja putri usia 13 – 15 tahun di SMP Negeri 1 
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Girimarto, Kabupaten Wonogiri belum pernah dilakukan, tetapi penelitian yang 

sejenis pernah dilakukan, yaitu: 

1. Desi Nataria (2011) meneliti tentang, “Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian dismenore di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta”. 

Jenis penelitian ini adalah survey deskriptif analitik dengan desain penelitian 

cross sectional, sampel penelitian ini berjumlah 81 orang. Pada hasil 

penelitian ini terdapat 77,8% responden mengalami dismenore. Hasil uji Chi-

square menunjukan terdapat hubungan antara kebiasaan olahraga dan tingkat 

kecemasan terhadap kejadian dismenore dan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian dismenore. 

2. Dewi Kurniawati (2008) meneliti tentang, ”Pengaruh dismenore terhadap 

aktivitas siswi di SMK Batik 1 Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel terdiri dari 85 siswi 

di SMK Batik 1 Surakarta. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan hasilnya 

dianalisis dengan uji Chi Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

persentase penurunan aktivitas siswi pada kategori dismenore ≥ 6 mempunyai 

persentase lebih tinggi dari pada kategori dismenore < 6, dengan beda 

persentase sebesar (16,8%). Perbedaan tersebut secara statistik mendekati 

signifikan (p = 0.059).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menggunakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif 

eksploratif nonhipotesis dengan menggunakan rancangan cross sectional 

deskritive yang difokuskan pada bagaimana gambaran respon fisik dan 

psikologis dismenore pada remaja putri di SMP Negeri 1 Girimarto, 

Kabupaten Wonogiri. 


