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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 dan sering mengalami nyeri. Nyeri ini timbul bersamaan dengan 

menstruasi, sebelum menstruasi atau bisa juga segera setelah menstruasi. 

Nyeri haid  atau yang biasa disebut dengan dismenore merupakan kram & 

nyeri menusuk yang terasa di perut bagian bawah & paha, punggung bawah, mual 

muntah diare, kram yang nyeri selama menstruasi, lemah, dan berkeringat 

(Anonim, 2007). 

Penyebab nyeri haid bisa bermacam-macam, bisa karena suatu proses 

penyakit (misalnya radang panggul), endometriosis, tumor atau kelainan letak 

uterus, selaput dara atau vagina tidak berlubang, dan stres atau kecemasan yang 

berlebihan. Akan tetapi, penyebab  tersering nyeri haid diduga karena terjadinya 

ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada hubungan dengan organ reproduksi 

(Arifin S, 2007). 

Ada dua jenis nyeri haid, yaitu primer dan sekunder. Pembagian ini atas 

dasar sudah diketahui sebabnya dan yang belum diketahui sebabnya. Pada yang 

primer biasanya terjadi pada umur kurang 20 tahun dan biasanya bisa hilang bila 
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yang bersangkutan hamil. Sebaliknya yang sekunder terjadi pada umur lebih 20 

tahun dan biasanya dijumpai adanya kelainan pada alat kelamin dalam, seperti 

infeksi, tumor atau perlekatan. 

 Kebanyakan penderita dismenore adalah wanita muda, walaupun 

dijumpai juga dikalangan yang berusia lanjut. Dismenore yang paling sering 

terjadi adalah dismenore primer, kemungkinan lebih dari 50% wanita 

mengalaminya dan 10-15% diantaranya mengalami nyeri yang hebat yang sampai 

menggangu aktivitas dan kegiatan sehari-hari wanita. Biasanya dismenore primer 

timbul pada masa remaja, yaitu sekitar 2-3 tahun setelah haid pertama dan terjadi 

pada umur kurang dari 20 tahun (Anonim, 2007). 

Rasa nyeri pada saat menstruasi tentu saja sangat menyiksa bagi wanita. 

Sakit menusuk, nyeri yang hebat di sekitar bagian bawah dan bahkan kadang 

mengalami kesulitan berjalan sering dialami ketika haid menyerang. Nyeri ini 

dapat berlangsung setengah hari sampai lima hari dan sering kali tampak seperti 

nyeri berkepanjangan. Banyak wanita terpaksa harus berbaring karena terlalu 

menderita sehingga tidak dapat mengerjakan sesuatu apapun. Ada yang pingsan, 

ada yang merasa mual, ada juga yang benar-benar muntah (Kingston, 1995). 

Remaja yang mengalami dismenore pada saat menstruasi mempunyai 

lebih banyak hari libur kerja dan prestasinya kurang begitu baik disekolah 

dibandingkan remaja yang tidak terkena dismenore (Hacker N and Moore G, 

2001). Dismenore yang dialami saat terjadi menstruasi bisa sangat menyiksa. 

Kadang-kadang wanita membungkukkan tubuh atau merangkak lantaran tidak 
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mampu menahan rasa nyeri bahkan ada yang sampai berguling-guling di tempat 

tidur. Hal ini sangat mengganggu aktivitas wanita sehari-hari dan dapat 

berdampak pada turunnya produktivitas kerja (Kingston, 1995).  

Menurut Harahap (2001), hasil angket yang diberikan kepada peserta 

pelatihan di salah satu pusat industri di Indonesia dapat menunjukkan keluhan 

buruh wanita (jumlah responden 55 orang), antara lain nyeri haid 58,18%, nyeri 

perut bagian bawah 16,36%, menstruasi yang tidak teratur 41,82% dan nyeri 

pinggang 34,55%. Gambaran tersebut sangat jelas menunjukkan adanya buruh 

yang mengalami beberapa gejala yang terkait dengan kesehatan reproduksi. 

Keluhan itu dialami oleh buruh wanita usia produksi sehingga kondisi itu pun di 

khawatir akan mengganggu produktivitas mereka.  

Penelitian Suhartatik (2003) menunjukkan adanya hubungan gejala saat 

menstruasi dengan produktivitas kerja perawat di Rumah Sakit Panti Rapih 

Yogyakarta. Penelitian Samsul et al., (1997) melaporkan bahwa 10% pekerja 

wanita dengan dismenore mengalami kesakitan yang serius akibat dismenore dan 

tidak boleh bekerja. Selain itu penelitian Alkaff (1996) melaporkan 52% pelajar 

di Yogyakarta tidak dapat melakukan aktivitas harian dengan baik selama 

mengalami menstruasi (Samsul, 1997). 

 Hasil studi pendahuluan pada sekolah SMK Batik 1 Surakarta  didapatkan 

bahwa siswa perempuan di sekolah tersebut pernah mengalami nyeri haid 

(dismenore) dan kadang ada yang sampai meminta ijin untuk pulang karena tidak 

tahan terhadap dismenore yang mereka alami. Dari daftar kehadiran siswa di 
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sekolah, didapatkan data bahwa hampir disetiap bulannya sekitar 10% selalu ada 

siswa perempuan yang tidak hadir dikarenakan sakit atau mengalami dismenore. 

Hal inilah yang  melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di SMK 

Batik 1 Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah   

  Apakah ada pengaruh dismenore pada siswi SMA terhadap aktivitas 

siswi? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh dismenore pada siswi SMA terhadap aktivitas siswi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi pada sekolah tentang pengaruh dismenore terhadap 

aktivitas siswi, sehingga pihak sekolah dapat lebih memperhatikan siswi di 

sekolah tersebut. 

2. Bagi Masyarakat 

 Memberikan informasi terutama bagi remaja agar mengetahui tentang 

pengaruh dismenore terhadap aktivitas siswi sehingga remaja dapat mencegah 

dan mengatasi terjadinya dismenore dan tidak mengganggu aktivitas. 
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E.   Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengaruh dismenore terhadap 

aktivitas siswi SMA.  

 




