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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dilihat dari siklus kehidupan, yang paling sulit dilalui oleh individu 

adalah masa remaja. Menurut Fajaryati (2012), masa remaja adalah fase 

perkembangan yang dinamisdalam kehidupan dan merupakan masa 

peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Masa remaja 

ditandai dengan adanya pubertas. 

 Pubertas yaitu masa awal terjadinya pematangan seksual yang 

ditunjukkan dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi pada 

seseorang. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik, seksual, dan 

hormonal. Pada remaja putri,masa pubertas dimulai antarausia 8-14 tahun 

yang ditandai dengan dimulainya siklus haid. Terjadinya pubertas 

dipengaruhi oleh gizi, iklim, bangsa,dan kebudayaan (Waryana, 2010). 

 Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari organ reproduksi 

wanita akibat adanya peluruhan pada lapisan dalam dinding rahim. Pada 

masa inilah seorang wanita mencapai puncak kesuburannya dan secara 

seksual dapat dikatakan siap untuk mempunyai anak atau keturunan 

(Proverawati & Misaroh, 2009). 

 Haid merupakan peristiwa yang telah ditetapkan Allah SWT 

kepada kaum wanita keturunan Adam. Dalam hadist shohih Bukhori bab 
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haid yang diriwayatkan dari Aisyiah r.a, iaberkata :“Kami pergi untuk 

beribadah haji. Ketika tiba di Sarif (dekat Mekah) saya mengalami haid, 

lalu Rasulullah SAW mendatangi saya yang sedang menangis. Rasulullah 

SAW bertanya mengapa kamu menangis? Apakah kamu mengalami haid? 

Saya menjawab iya.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Haid itu 

sudah menjadi ketetapan Allah SWT bagi wanita. Kerjakanlah amalan 

haji kecuali tawaf di Baitullah. ”Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Bukhori 

nomor 294. 

 Pada saat haid, timbul nyeri haid atau dismenore yang beraneka 

ragam, mulai dari yang berskala ringan sampai dengan berat. Sebanyak 

90% wanita di dunia mengalami nyeri haid dan lebih dari 50% diantaranya 

mengalami ketidaknyamanan yang parah (Berkley, 2013). 

 Nyeri haid yang dirasakan ialah nyeri yang seperti dipelintir 

(cramping) di perut bagian bawah, punggung bawah, bahkan nyeri terasa 

sampai ke paha. Rasa nyeri yang hebat dapat mengganggu seorang wanita 

dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Hal ini dapat berdampak pada 

turunnya produktivitas kerja, sehingga banyak wanita yang pergi ke tenaga 

kesehatan untuk konsultasi dan melakukan pengobatan (Wiknjosastro, 

2005). Faktor-faktor yang dapat menambah intensitas nyeri haid adalah 

kurangnya berolahraga, asupan gizi yang tidak seimbang, beban pikiran, 

dan adanya penyakit lain seperti tumor rahim dan endometriosis (Marmi, 

2013). 



3 

 

 
 

 Wanita yang kurang melakukan olahraga akan cenderung 

mengalami peningkatan intensitas nyeri haid karena pada umumnya nyeri 

haid terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen pada pembuluh-

pembuluh darah yang ada di organ reproduksi wanita yang mengalami 

vasokonstriksi. Jika wanita melakukan olahraga secara rutin dan teratur, 

maka mereka mampu menyediakan oksigen dalam jumlah yang lebih 

banyak, yaitu hampir 2 kali lipat setiap menitnya, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan oksigen di dalam pembuluh darah (Ramadani, 

2014). 

 Berolahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, dan senam yang 

dilakukan secara rutin sebelum dan selama haid dapat memperbaiki 

vaskularisasi otot di sekitar rahim, sehingga nyeri yang dirasakan dapat 

mereda atau berkurang (Hembing, 2006). Umumnya, seseorang yang rutin 

berolahraga memiliki kesegaran jasmani yang baik karena olahraga 

merupakan cara yang efektif untuk membentuk pola hidup sehat dalam hal 

peningkatan kualitas hidup (Mutohir, 2004), 

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar 

dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya hubungan 

antara kesegaran jasmani dengan intensitas nyeri haid pada mahasiswa 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat peneliti susun yaitu adakah hubungan antara kesegaran jasmani 
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dengan intensitas nyeri haid pada mahasiswa Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara kesegaran jasmani dengan intensitas nyeri haid. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani pada mahasiswa 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui intensitas nyeri haid pada mahasiswa Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Untuk menganalisa hubungan antara kesegaran jasmani dengan 

intensitas nyeri haid. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai masukan dan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Sebagai sarana pengembangan ilmu kesehatan reproduksi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui seberapa erat hubungan kesegaran jasmani dengan 

intensitas nyeri haid. 

b. Memberitahu mahasiswa tentang pentingnya melakukan olahraga 

secara rutin untuk memperoleh kesegaran jasmani. 


