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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa dimana kehidupan seseorang tidak lagi 

menjadi anak-anak. Remaja menurut WHO adalah mereka yang berada 

pada rentang usia 10-19 tahun. Pada periode ini seorang individu akan 

mengalami proses perkembangan mental dan psikologis, serta perubahan 

identitas menjadi dewasa, juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan 

fisik dari munculnya karakteristik seks sekunder (pubertas) hingga 

kematangan seksual dan reproduksi. Perkembangan seks pada remaja 

dapat dilihat dari tanda sekunder dan primer. Tanda seks sekunder pada 

remaja putri yaitu pinggul melebar, payudara membesar dan tumbuhnya 

rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Sedangkan tanda primernya adalah 

haid atau menstruasi (Kemenkes, 2018). 

Menstruasi pertama (menarche) ditandai dengan keluarnya darah 

dari vagina dan dalam satu kali siklus menstruasi terdapat 5 fase yaitu, 

fase menstrual, fase folikuler, fase ovulatori, fase luteal dan fase 

premenstrual (Draper et al., 2018). Fase menstruasi rata-rata berlangsung 

selama 4-6 hari, tetapi durasi normalnya antara 2-8 hari. Siklus ini akan 

terulang dengan durasi rata-rata 28 hari, tetapi sebagian besar wanita 

mengalaminya selama 25-30 hari (Najmabadi et al., 2020). Seperti 

disebutkan dalam hadits berikut: 
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َقْأِت، َفَصلِّْي أَْربَ َعًة َو فَ َتَحيَِّضي سِ  َعَة أَيَّاٍم، ُُثَّ اْغَتِسِلْي، فَِإَذا اْستَ ن ْ تََّة أَيَّاٍم، أَْو َسب ْ
ِعْشرِْيَن يَ ْوًما، َأْو َثََلثًَة َو ِعْشرِْيَن يَ ْوًما، َو ُصْوِمْي َو َصلِّْي، فَِإنَّ َذاِلَك ُُيْزِْيِك، 

َعِلْي ُكلَّ َشْهٍر َكمَ  ْيُض النَِّساءُ وََكَذاِلَك فَاف ْ  ا َتَِ
 

“Hendaklah kamu hitung haidh enam hari atau tujuh hari, 

kemudian mandilah. Jika kamu telah bersih, maka shalatlah 24 hari atau 

23 hari, berpuasalah dan shalatlah, karena hal itu telah mencukupimu” 

(HR. At Tirmidzi, 128).  

Hadits tersebut mengatakan bahwa masa haidh atau menstruasi 

adalah enam sampai tujuh hari. Apabila seorang remaja putri mengalami 

masa menstruasi selama kurang atau lebih dari enam atau tujuh hari maka 

remaja ini terindikasi mengalami gangguan saat menstruasi.  

Gangguan yang biasa dialami oleh remaja putri saat menstruasi 

salah satunya adalah dismenorea (Edmonds, 2012). Dismenorea 

merupakan gangguan yang terjadi saat menstruasi berupa nyeri/kram yang 

parah di perut bagian bawah dan biasa disertai dengan berkeringat, 

takikardia, sakit kepala, mual, muntah dan diare (Eshete & Sisay, 2018). 

       Kejadian dismenorea di dunia menunjukkan prevalensi yang cukup 

tinggi menurut penelitian yang telah dilakukan berbagai negara. Di Inggris 

berkisar antara 45-97% untuk kejadian dismenorea di komunitas dan 41-

62% kejadian dismenorea di rumah sakit. Di negara-negara Eropa, 

prevalensi terendah di laporkan di Bulgaria yaitu sebesar 8.8% dan 

tertinggi di Finlandia sebesar 94% pada perempuan berusia 10-20 tahun. 
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Di Amerika prevalensi penderita dismenorea mencapai 85%, di Italia 

sendiri ada 84.1%, dan India 40.7% (Acheampong et al., 2019). Prevalensi 

wanita yang mengalami dismenorea di Indonesia sendiri adalah sebesar 

54.89% untuk dismenorea primer dan  9.36% untuk kejadian dismenorea 

sekunder. Di kota Surakarta terdapat 87.7% remaja yang mengalami 

dismenorea (Gamayanti & Julia, 2013). 

       Dismenorea terbagi menjadi dua kategori yaitu dismenorea primer 

(nyeri haid tanpa disebabkan penyakit lain) dan dismenorea sekunder 

(nyeri haid yang berhubungan dengan penyakit lain seperti endometriosis, 

mioma, dan polip endometrium) (Iacovides ., 2015). Kejadian dismenorea 

primer berkisar antara 25% (seluruh wanita) hingga 90% (remaja) (Blakey 

et al., 2009). Dismenorea primer sering dialami oleh remaja putri dengan 

prevalensi 60-90% (Bavil et al., 2018). Dismenorea primer dimulai ketika 

remaja putri mengalami menarche (pertama kali haid) dan prevalensinya 

akan terus meningkat saat usia 15-17 tahun dan mencapai puncak pada 

usia 20-24 tahun (Mahvash et al., 2012). Tingkat kejadian dismenore 

primer merupakan masalah ginekologi yang paling umum yang terlihat 

pada remaja yang sedang menstruasi, telah dilaporkan bervariasi antara 

20% dan 90% tergantung pada metode penilaian. Prevalensinya paling 

tinggi selama tahun-tahun remaja dan menurun seiring bertambahnya usia 

setelah masa remaja (Ozerdogan et al., 2009). Gejala utama dari 

dismenorea ini adalah rasa tidak nyaman berupa kram atau nyeri. Nyeri 

akibat dismenorea terasa di perut bagian bawah dan bisa menjalar ke paha 
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bagian dalam. Dismenorea bisa juga disertai dengan sakit punggung, 

pusing, mual, muntah, diare, kelelahan dan sakit kepala (Mahvash et al., 

2012). Gejala yang ditimbulkan akibat dismenorea merupakan beban 

kesehatan bagi wanita terutama remaja karena menyebabkan terganggunya 

kegiatan sehari-hari, terutama pembelajaran di sekolah karena konsentrasi 

buruk dan kemampuan akademik menurun. Sehingga, banyak remaja yang 

berstatus sebagai pelajar tidak bisa hadir untuk mengikuti pelajaran di 

kelas. Diperkirakan 140 jam hilang setiap tahunnya akibat dismenorea, 

sehingga menyebabkan dismenorea merupakan salah satu masalah umum 

yang terjadi di dunia. Dismenorea biasa dialami oleh remaja pada hari 

pertama atau kedua saat menstruasi (Khairunnisa, & Maulina, N. 2018). 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. 

        Berbagai faktor penyebab dismenorea menurut (Mohamed, 2012) 

dalam (Eshete & Sisay, 2018) adalah usia muda, indeks massa tubuh 

rendah, merokok, menstruasi dini, aliran menstruasi yang lama atau 

menyimpang, infeksi panggul, gangguan psikologis, pengaruh genetik, dan 

riwayat kekerasan seksual. Sebuah penelitian yang dilakukan di Vietnam 

menunjukkan usia dan usia rata-rata saat menarche, status pendidikan, dan 

agama berkaitan dengan dismenore (Jang et al., 2013). Penelitian yang 

dilakukan di Iran menunjukkan aktivitas fisik yang teratur dapat 

mengurangi dismenore secara signifikan (Mahvash et al., 2012). Penelitian 

lain juga menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan 

dismenore adalah darah menstruasi yang deras dan berkepanjangan, usia 
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muda (< 20 tahun), nulliparitas (wanita yang belum melahirkan), merokok, 

menarche dini dan indeks massa tubuh (IMT) yang rendah (Hailemeskel, 

2016). 

       Indeks massa tubuh (IMT) atau status gizi yang rendah merupakan 

salah satu faktor resiko dismenorea. Status gizi adalah keadaan kesehatan 

tubuh akibat konsumsi, penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan. 

Untuk menghitung status gizi pada remaja diperlukan IMT (indeks masa 

tubuh). Indeks massa tubuh yang berlebih (obesitas) pada remaja 

disebabkan karena kelebihan jaringan adiposa yang berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi estrogen dan progesteron. Tingginya kadar estrogen 

pada fase luteal saat menstruasi mempengaruhi peningkatan prostaglandin 

yang akan merangsang kontraksi uterus yang mengakibatkan iskemik 

rahim dan menimbulkan rasa nyeri (Madhubala & Jyoti, 2012). Jika tubuh 

kekurangan jaringan adiposa maka akan berpengaruh pada kadar hormon 

dalam tubuh terutama estrogen dan progesteron, karena kedua hormon ini 

diproduksi di jaringan adiposa. Ketidakseimbangan kedua hormon ini 

merupakan salah satu faktor penyebab dismenorea (Fahimah et al., 2017). 

       Penyebab dismenorea selanjutnya adalah aktivitas fisik yang kurang. 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot 

rangka dan membutuhkan pengeluaran energi, seperti bermain, bekerja, 

dan berpergian (WHO, 2010). Dengan aktivitas fisik yang cukup diketahui 

mampu menstimulasi otak untuk memproduksi hormon endorphin yang 

dapat mengurangi stress, meningkatkan ambang batas nyeri, dan 
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menaikkan mood sehingga mampu mengurangi nyeri ataupun rasa tidak 

nyaman saat dismenorea (Mahvash et al., 2012). 

       Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara status gizi, aktivitas fisik dengan 

derajat dismenorea pada remaja di SMA Assalaam, karena SMA Assalaam 

merupakan sekolah yang berbasis pesantren sehingga remaja yang 

bersekolah disana bertempat tinggal di asrama. Remaja yang tinggal di 

asrama kegiatan kesehariannya telah terjadwal sehingga cenderung 

monoton, makanan serta asupan nutrisi juga telah disediakan oleh pihak 

asrama. Penelitian tentang hubungan antara status gizi dan aktivitas fisik 

dengan derajat dismenorea pada remaja telah banyak dilakukan tetapi 

masih sangat sedikit yang mengambil populasi remaja yang tinggal di 

asrama. 

B. Rumusan Masalah 

       Apakah terdapat hubungan antara status gizi, aktivitas fisik dengan 

derajat dismenorea primer pada remaja di SMA Assalaam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Untuk mengetahui hubungan antara status gizi, aktivitas fisik dan 

derajat dismenorea primer pada remaja di SMA Assalaam. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan status gizi dengan derajat dismenorea 

primer pada remaja di SMA Assalaam. 
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b. Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan derajat dismenorea 

primer pada remaja di SMA Assalaam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Layanan Kesehatan 

       Dapat menjadi informasi tambahan bagi pelayanan kesehatan 

terutama di bidang gizi, fisioterapi dan kedokteran kandungan 

sehingga mampu melengkapi pelayanan kesehatan yang diberikan. 

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan 

       Dapat menjadi bahan pembelajaran sehingga mampu menambah 

pengetahuan dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan. 

3. Manfaat Bagi Remaja 

       Dapat menjadi pengetahuan ataupun wawasan baru bagi para 

remaja, sehingga mereka dapat lebih sadar dan peduli akan pentingya 

menjaga kesehatan terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

       Dapat menjadi media pembelajaran guna menambah pengetahuan 

dan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi peneliti 

sendiri dan orang lain. 

5. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Dapat menjadi bahan rujukan ataupun pengkajian ulang untuk 

penelitian sejenis yang akan dilakukan. 

 

 


