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HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS FISIK DENGAN KEJADIAN 

SINDROM PREMENSTRUASI  PADA REMAJA PUTRI SMK DI 

SURAKARTA 

Abstrak 

Latar Belakang: Remaja merupakan generasi masa depan yang perlu menjaga 

kesehatannya. Salah satu masalah kesehatan yang dialami remaja perempuan yaitu 

sindrom premenstruasi. Sindrom premenstruasi adalah gabungan gejala fisik, 

psikologis, serta emosi, yang dirasakan oleh perempuan pada waktu 7-14 hari saat 

premenstruasi efek dari naik turunnya hormonal. Faktor pemicu terjadinya 

sindrom premenstruasi diantaranya tingkat aktivitas fisik. Gejala sindrom 

premenstruasi yang tinggi pada siswi bisa menyebabkan terganggunya aktivitas 

dan konsentrasi belajar saat sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan: Tujuan 

penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara aktivitas fisik 

dengan kejadian sindrom premenstruasi. Metode: penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan observasional analitik dengan jenis desain penelitian cross sectional. 

Instrumen pengukuran kuesioner aktivitas fisik dengan IPAQ dan sindrom 

premenstruasi dengan SPAF. Populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMK 

Jayawisata dan SMK Pertiwi di Surakarta. Total sampel yang dipilih dengan 

teknik Purposive sampling yaitu sebanyak 78 responden. Hasil: hasil uji 

Spearman’s rho yaitu didapat nilai p value 0.238. Kesimpulan : tidak adanya 

hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian sindrom premenstruasi.  

Kata Kunci : Aktivitas fisik, sindrom premenstruasi, remaja putri 

Abstract 

Background: Adolescents are the future generation who need to maintain their 

health. One of the health problems is premenstrual syndrome. Premenstrual 

syndrome is combination of physical, psychological, and emotional symptoms that 

are felt by women 7-14 days during premenstruation due to hormonal 

fluctuations. Factors that trigger the occurrence of premenstrual syndrome 

include the level of physical activity. The high symptoms of premenstrual 

syndrome in female students can cause disruption of activities and learning 

concentration at school and outside of school. Objective: The purpose is to 

determine and analyze the relationship between physical activity and the 

incidence of premenstrual syndrome. Method: quantitative research with 

analytical observational approach with cross sectional research 

design.measurement instrument questionnaire with IPAQ and premenstrual 

syndrome with SPAF. The population in this study were students of SMK 

Jayawisata and SMK Pertiwi in Surakarta. The total sample selected by purposive 

sampling technique is 78 respondents. Results: the results of Spearman’s rho is p 

value 0.238. Conclusion: there is no relationship between physical activity and 

the incidence of premenstrual syndrome. 

Keywords: Physical activity, premenstrual syndrome, adolescent girls 
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1. PENDAHULUAN

Masa remaja adalah proses perkembangan yang dialami seseorang saat 

transisi kanak- kanak ke dewasa yaitu dicirikan oleh perkembangan dan 

perubahan fisik, emosional, mental serta sosial. Permulaan perubahan pada 

anak remaja perempuan salah satunya adalah perkembangan biologis, cirinya 

ialah pada mulainya remaja perempuan mengalami menstruasi. Sebagian 

besar perempuan dalam usia reproduksi merasakan sindrom premenstruasi 

(PMS). Sindrom premenstruasi adalah sekumpulan gejala fisik, psikologis, 

serta emosi. Umumnya muncul 7 hingga 10 hari premenstruasi dan saat 

menstruasi terjadi akan hilang. Bervariasinya keluhan yang dirasakan, bisa 

jadi ringan ataupun lebih berat (Tri Wijayanti, 2015). 

Di Indonesia sindrom premenstruasi adalah masalah utama bagi remaja 

putri. Data Departmen Kesehatan pada tahun 2014, mengenai prevalensi pada 

sindrom premenstruasi di Indonesia dijumpai gejala berat 2-10%. Kejadian 

sindrom premenstruasi yang dijumpai pada 260 perempuan usia produktif di 

Indonesia memiliki frekuensi yang cukup tinggi, 95% mempunyai satu 

indikasi gejala, sebanyak (3,9%) dengan gejala sedang hingga berat sehingga 

dapat mengganggu aktivitas sehari- hari dan juga bagi siswi dapat 

mengganggu konsentrasi belajar (Sitorus et al., 2020). 

Tingginya kejadian sindrom premenstruasi pada masa remaja ini 

diakibatkan oleh transisi kanak- kanak ke dewasa. Saat umur 10-19 tahun 

merupakan seseorang berada pada masa remaja (Kemenkes, 2012). Di masa 

inilah terjadinya perubahan fisik dan psikologi yang sangat signifikan 

(Surmiasih, 2016) 
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Remaja sangat penting melakukan aktivitas fisik, setidaknya sehari 

selama 60 menit, dengan aktivitas fisik sedang hingga berat, seperti berlari, 

berkebun, jalan cepat, bersepeda, menari (World Health Organization, 2015). 

Dan untuk tambahan setidaknya remaja perlu melakukan olahraga minimal 3 

kali seminggu  yang dapat memperkuat tulang dan otot (Surmiasih, 2016) 

Berdasarkan studi pendahuluan pada siswa Sekolah Menengah Atas di 

Surakarta sebanyak 60 orang,yaitu 30 orang siswi SMK Jayawisata dan 30 

orang siswi SMK Pertiwi didapatkan hasil sebanyak 43 orang (71.7%) 

mengalami paling sedikit satu gejala sindrom premenstruasi yang dapat 

mempengaruhi aktivitas sehari- hari. Gejala premenstruasi sindrom yang 

banyak dirasakan adalah rasa mudah marah (41.7%), nyeri punggung, sendi 

dan otot (33.4%) dan nyeri pada bagian perut (48.3%) 

Penelitian sebelumnya banyak melakukan penelitian dengan 

pengambilan responden terhadap mahasiswa dan siswi SMP. Sindrom 

premenstruasi dapat terjadi dengan siapa saja pada wanita termasuk siswa 

sekolah menengah kejuruan, pada tingkatan sekolah ini rata- rata sudah 

mengalami menstruasi dan pada setiap harinya siswi hadir di sekolah. Gejala 

sindrom premenstruasi tinggi yang dialami siswi dapat mengakibatkan 

terganggunya aktivitas dan konsentrasi belajar disekolah maupun diluar 

sekolah. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan inilah yang 

membuat penulis tertarik untuk meneliti ”Hubungan antara aktivitas dengan 

kejadian sindrom premenstruasi pada remaja putri SMK di Surakarta” 
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2. METODE

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan 

observasional analitik dengan jenis desain penelitian cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari- Maret 2022. Populasi penelitian 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan Jayawisata dan Sekolah Menengah 

Kejuruan Pertiwi. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive 

sampling didasarkan pada kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan. 

Yaitu populasi sebesar 113 orang dengan jumlah sampel 78 orang. 

Kriteria inklusi sebagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh responden 

yaitu, bersedia menjadi responden dari penelitian ini, siswi sekolah menengah 

atas kejuruan, siswi yang sudah mengalami menstruasi, siswi yang tidak 

mengalami gangguan kognitif, siswi yang tidak mengalami gangguan 

presepsi sensori. Pada penelitian ini kriteria eksklusi diantaranya adalah tidak 

bersedia menjadi responden, tidak mengisi kuesioner dengan lengkap, 

memiliki riwayat gangguan psikologis, siswi yang mengalami gangguan 

psikologis/ sedang melaksanakan terapi psikologis, memiliki riwayat kanker 

payudara, memiliki penyakit gangguan kandungan yang telah dinyatakan 

dokter. 

Variable independen pada penelitian ini adalah aktivitas fisik. Kegiatan 

sehari- hari dan olahraga merupakan aktivitas fisik. Pengkategorian aktivitas 

fisik ditentukan oleh beban kerja masing- masing yaitu kategori berat, sedang 

dan ringan (Pratita & Margawati, 2013). Instrumen pengukuran tingkat 

aktivitas fisik dengan IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) 

Short Form dan data berskala ordinal. Sedangkan variabel dependen 
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penelitian ini adalah derajat keparahan sindrom premenstruasi. Derajat 

Keparahan sindrom premenstruasi adalah kondisi yang dirasakan saat adanya 

gejala sindrom premenstruasi sebelum datangnya menstruasi. Instrumen 

pengukuran untuk menilai derajat keparahan sindrom premenstruasi 

menggunakan kuesioner SPAF (Shortened Premenstrual Assessment Form) 

dan data berskala ordinal. 

Proses pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan tahapan, yaitu 

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan, yaitu 

mempersiapkan proposal penelitian. Proposal yang telah disetujui digunakan 

sebagai lampiran permohonan penerbitan kelayakan etik penelitian dengan 

Nomor surat 225 / II / HREC /2022. Tahap pelaksanaan, yaitu proses 

pengambilan data penelitian. Tahap ini diawali dengan memilih sampel 

penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dinyatakan terpilih 

sebagai responden jika bersedia menyetujui informed consent. Pada penelitian 

ini responden tidak mendapatkan perlakuan apapun, responden hanya 

dimohon menjawab pertanyaan pada dua kuesioner yang telah disediakan, 

yaitu kuesioner IPAQ-SF dan SPAF. Kedua kuesioner tersebut diisi dengan 

menggunakan metode recall memory, yaitu responden diharap dapat 

mengingat kembali aktivitas fisik yang dilakukan selama 7 hari ke belakang 

serta gejala sindrom premenstruasi yang dirasakan saat sebelum menstruasi. 

Tahap pelaporan, yaitu mengolah dan melaporkan data hasil penelitian. 

Data penelitian diolah dengan analisis statistic secara univariat maupun 

bivariat menggunakan program computer berupa Statistic product and 

Service Solution (SPSS). Menggunakan uji  statistik Spearman’s Rho Test 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

3.1.1 Analisis Univariat 

Tabel 1 . Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Frekuensi(n) Persentase(%) 

Tingkat Aktivitas Fisik Tinggi 9 11.5 

Sedang 45 57.7 

Ringan 24 30.8 

Sindrom Premenstruasi Tidak PMS 1 1.3 

PMS Ringan 21 26.9 

PMS Sedang 27 34.6 

PMS Berat 29 37.2 

 Total 78 100.0 

Hasil pengukuran tingkat aktivitas fisik menggunakan kuesioner 

IPAQ-SF menunjukkan bahwa 9 responden (11.5%) dengan aktivitas 

fisik tinggi, 45 responden (57.7%) dengan aktivitas fisik sedang, dan 24 

responden (30.8%) dengan aktivitas fisik ringan. 

Hasil pengukuran sindrom premenstruasi menggunakan kuesioner 

SPAF menunjukkan bahwa 1 responden (1.3%) Tidak mengalami PMS, 

21 responden (26.9%) dengan PMS ringan, 27 responden (34.6) dengan 

PMS sedang, dan 29 responden ( 37.2%) dengan PMS berat. 

3.1.2 Analisis Bivariat 

Tabel 2. Uji korelasi non- parametrik Spearman’s Rho Test 

Sindrom 

Premenstruasi 

Tingkat 

Aktivitas 

Fisik 

Sindrom Premenstruasi Correlation 

Coefficient 
1.000 -0.135 

Sig. (2- . 0.238 
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tailed) 

Tingkat Aktivitas Fisik Correlation 

Coefficient 
-0.135 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
0.238 . 

Pada tabel 2 uji korelasi dilakukan secara non- parametrik dengan 

Spearman’s Rho Test, diperoleh nilai P value 0.238. Dapat diartikan 

bahwasannya tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan 

kejadian sindrom premenstruasi. 

3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian berjudul” Hubungan 

pengetahuan gizi, status gizi, asupan kalsium, magnesium, vitamin B6 

dan aktivitas fisik dengan sindrom premenstruasi” oleh (Anggraeni et al., 

2018). Tujuan penelitian yaitu menganalisis hubungan antar variabel 

dengan sindrom pramenstruasi. Desain penelitian berupa cross sectional 

dengan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian adalah 40 

responden. Hasil penelitian adalah terdapatnya hubungan antara sindrom 

pramenstruasi dengan variabel status gizi. Dan tidak terdapatnya 

hubungan antara vitamin B6 dengan pengetahuan gizi, magnesium dan 

kalsium begitupun asupan kalsium, magnesium, vitamin B6 dan aktivitas 

fisik dengan sindrom pramenstruasi juga tidak terdapat hubungan. 

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian “Faktor Dominan 

Premenstruasi Syndrom pada Mahasiswa” oleh (Ilmi & Utari, 2018). 

Penelitian memiliki tujuan mengetahui faktor dominan yang 

berhubungan dengan gejala premenstruasi syndrome, termasuk tingkat 

stress, aktivitas fisik, pola tidur, dan asupan gizi. Desain penelitian ini 
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berupa cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dengan subjek 

penelitian 130 mahasiswi. Hasil penelitian ini yaitu aktivitas fisik dan 

asupan gizi tidak berpengaruh sindrom premenstruasi dan tingkat stres 

dan pola tidur berkorelasi secara signifikan terhadap gejala sindrom yang 

di rasakan. 

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian “Hubungan 

Pramenstruasi Syndrome dengan Tingkat Aktivitas Fisik Pada 

Mahasiswa “ oleh (Fatul, 2017). Tujuan penelitian untuk mengetahui 

hubungan pramenstruasi syndrome dan tingkat aktivitas fisik. Desain 

penelitian adalah cross sectional dengan 85 orang responden. Hasil 

penelitian ini P=0.678, dengan hasil tidak ada hubungan antara 

pramenstruasi dengan tingkat aktivitas fisik. 

Tidak terdapat hubungan aktivitas fisik dengan sindrom 

premenstruasi diperkirakan karena tingkat aktivitas fisik yang biasa 

responden dalam penelitian ini banyak melakukan aktivitas fisik sedang 

dan ringan berupa kegiatan bersih- bersih, jalan- jalan dan juga waktu 

luang yang dimiliki responden berupa duduk atau berbaring santai 

dengan bermain gadget, membaca, dan mengobrol. Aktivitas fisik harian 

tersebut belum mencapai target yang sama dibandingkan dengan aktivitas 

olahraga sehingga menyebabkan hormon endorfin tidak terproduksi 

dengan baik sehingga tidak mempengaruhi terhadap gejala sindrom 

premenstruasi yang dirasakan. Sindrom premenstruasi yang banyak 

dirasakan oleh responden yaitu mudah marah, nyeri punggung, nyeri 

sendi dan otot, atau kaku sendi dan nyeri pada perut. 
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Faktor utama terjadinya sindrom premenstruasi dikarenakan faktor 

hormonal, yaitu tidak seimbangnya estrogen dan progesteron, serta ada 

perubahan kadar serotonin. Tidak adanya hubungan pada penelitian ini 

juga dikarenakan aktivitas fisik tidak bisa secara tunggal mempengaruhi 

terjadinya sindrom premenstruasi melainkan terdapat beberapa faktor 

lainnya, yaitu stres, pola tidur dan indeks massa tubuh. Selain dari faktor 

hormonal, sindrom premenstruasi dapat terjadi dikarenakan oleh pola 

hidup dan tingkat pengetahuan terhadap sindrom premenstruasi sehingga 

remaja dapat mencegah terjadinya sindrom premenstruasi dan menangani 

secara tepat jika remaja mengalami sindrom premenstruasi. 

4 KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan data tidak ada hubungan signifikan 

antara aktivitas fisik dan sindrom premenstruasi. 

4.2 Saran 

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, diharapkan pada penelitian 

berikutnya untuk dapat meneliti berbagai faktor lain apa saja yang dapat 

mempengaruhi sindrom premenstruasi seperti faktor stres, pola tidur, 

indeks massa tubuh, pola hidup, dan tingkat pengetahuan dalam sindrom 

premenstruasi dan lain-lain. 
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