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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang 

berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik, emosi, mental dan sosial.   

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa yang ditandai dengan banyak perubahan, antara lain yaitu 

perubahan masa otot, jaringan lemak tubuh, dan perubahan hormon  

(Hardinsyah, 2017). Masa pubertas bagi anak perempuan ditandai dengan 

datangnya menstruasi pertama (menarche). Usia remaja putri pada saat 

menarche bervariasi yaitu antara 10-16 tahun, tetapi rata-ratanya usia 12,5 

tahun (Andriyani, 2013).  

Semua wanita akan mengalami menstruasi, dan pengalaman 

menstruasi yang dialami setiap wanita berbeda-beda. Beberapa wanita 

terutama remaja mengalami gangguan atau keluhan saat menstruasi 

diantaranya adalah nyeri pada saat haid atau disebut dismenore. Nyeri yang 

dialami yaitu nyeri perut pada bagian bawah. Kadang rasa nyeri tersebut 

menyebar hingga ke bagian pinggul, paha, dan punggung (Andriyani, 2013). 

Nyeri tersebut berlangsung diawal atau dan disaat menjelang menstruasi. 

Dismenore yang dirasakan oleh setiap wanita berbeda-beda, ada yang 

sedikit terganggu namun ada juga yang sangat terganggu hingga tidak dapat 

menjalankan aktivitas kesehariannya (Andriyani, 2013). Hal ini juga 

dijelaskan oleh Polat (2009) apabila aktivitas terganggu maka akan 

menyebabkan penurunan kualitas hidup akibat tidak masuk sekolah atau 

bekerja. 
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Prevalensi kejadian dismenore pada wanita di dunia cukup besar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Beghum (2012) di Amerika sebanyak 72,9% 

wanita mengalami dismenore, dan penelitian yang dilakukan Grandi (2012)di 

Italia sebanyak 84,1% wanita mengalami dismenore. Di Indonesia angka 

kejadian dismenore dikalangan wanita usia produktif berkisar antara 45-95% 

(Proverawati dan Misaroh, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2015), 

sebanyak 82,1% siswi di SMK Batik 2 Surakarta mengalami dismenore. 

Sedangkan penelitian Maula (2017) di SMK Muhammadiyah Bumiayu 

menunjukan sebanyak 11% mengalami nyeri ringan, 13% mengalami nyeri 

sedang 1, 8% mengalami nyeri sedang 2, 14% mengalami nyeri berat, 

sebanyak 11% mengalami nyeri yang tak tertahankan, hanya 7% yang tidak 

mengalami dismenore pada saat dan atau menjelang menstruasi. 

Dismenore terbagi menjadi 2 jenis yaitu dismenore primer dan 

dismenore sekunder. Dismenore primer merupakan nyeri pada saat 

menstruasi yang ditemukan tanpa adanya kelainan pada alat kandungan 

atau organ lainnya dan sering dijumpai pada wanita usia remaja, sedangkan 

dismenore sekunder merupakan nyeri yang dirasakan setelah menstruasi 

yang sering ditemukan paling banyak pada usia dewasa (Astarto, 2011).  

Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya 

dismenore antara lain adalah kejiwaan, konstitusi (anemia, penyakit 

menahun), obstruksi kanalis servikalis, endokrin, dan alergi. Selain itu, 

beberapa zat gizi seperti zat besi, magnesium, mangan, asam lemak dan 

lain-lain memiliki keterkaitan dengan kejadian dismenore. Salah satu zat gizi 

tersebut adalah zat besi. Besi adalah komponen utama yang mempunyai 
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peranan penting dalam tubuh dalam pembentukan darah yaitu mensintesis 

hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen yang kemudian 

diedarkan keseluruh tubuh, jika kadar hemoglobin kurang maka oksigen 

yang diikat dan diedarkan hanya sedikit, sehingga mengakibatkan oksigen 

tidak dapat tersalurkan ke pembuluh-pembuluh darah di organ reproduksi 

yang pada saat itu mengalami vasokontriksi sehingga akan timbul rasa 

nyeri/dismenore (Tjokronegoro, 2004). 

Selain asupan zat gizi, status gizi juga merupakan faktor risiko 

terjadinya dismenore. Kelebihan berat badan dapat mengakibatkan 

dismenore  karena di dalam tubuh orang yang mempunyai berat badan lebih 

terdapat jaringan lemak yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

hyperplasia pembuluh darah (terdesaknya pembuluh darah oleh jaringan 

lemak) pada organ reproduksi sehingga darah yang seharusnya mengalir 

pada saat menstruasi terganggu dan mengakibatkan dismenore (Novia dan 

Puspitasari, 2008). Namun, disisi lain seseorang dengan berat badan kurang 

juga dapat mengalami dismenore (Swastika, 2011). Hal ini dapat diakibatkan 

karena asupan makan yang kurang. Status gizi yang kurang selain dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan fungsi organ tubuh juga akan 

menyebabkan fungsi reproduksi terganggu, yang berdampak pada 

gangguan haid termasuk dismenore, akan tetapi akan membaik apabila 

asupan nutrisinya baik (Yustiana, 2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMK Batik 

1 Surakarta terhadap 20 siswi, yaitu sebanyak 17 anak atau 85% siswi 

mengalami dismenore  dan sebanyak 3 anak atau 15 % tidak mengalami 

dismenore. Berdasarkan informasi yang diterima dari guru BK bahwa selama 
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kegiatan di sekolah ada banyak siswi yang melaporkan keluhannya tentang 

nyeri yang dirasakan saat menstruasi, dan  memilih untuk beristirahat di 

rumah. Alasan penelitian dilakukan di SMK adalah karena siswi yang 

bersekolah di sekolah kejuruan lebih banyak beraktivitas dibandingkan 

dengan sekolah yang bukan sekolah kejuruan sehingga siswi lebih banyak 

membutuhkan fisik yang kuat. 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan asupan zat besi dan status gizi dengan kejadian dismenore pada 

Siswi SMK Batik 1 Surakarta.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

“apakah terdapat hubungan asupan zat besi dan status gizi dengan kejadian 

dismenore pada siswi SMK Batik 1 Surakarta”. 

 
C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan asupan zat besi 

dan status gizi dengan kejadian dismenore pada siswi SMK Batik 1 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan zat besi pada siswi SMK Batik 1 

Surakarta. 

b. Mendeskripsikan status gizi pada siswi SMK Batik 1 Surakarta. 

c. Mendeskripsikan kejadian dismenore pada siswi SMK Batik 1 

Surakarta. 
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d. Menganalisis hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian 

dismenore pada siswi SMK Batik 1 Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan antara status gizi dengan kejadian 

dismenore pada siswi SMK Batik 1 Surakarta. 

 
D. Manfaat 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Sebagai referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

serta menambah wawasan tentang keterkaitan zat gizi khususnya zat 

besi dan status gizi dengan kejadian dismenore. 

2. Bagi pihak sekolah 

Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan ataupun 

informasi bagi pihak sekolah, sehingga dapat memberikan edukasi 

kepada siswi tentang dismenore.  

3. Bagi siswi 

Siswi memperoleh pengetahuan tentang dismenore, 

khususnya keterkaitan beberapa zat gizi dan status gizi dengan 

dismenore. 


