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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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). 

Hadist merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Dalam 

hukum Islam Hadist sebagai pedoman yang berposisi setelah Al-Quran. 

Hadist merupakan sumber keislaman yang berkaitan dengan perkataam serta 

perbuatan Rasulullah SAW yang dikumpulkan para sahabat Nabi yang 

berikutnya di informasikan kepada sahabat lain. Rasulullah shallallahu’alaihi 

wasallam memiliki cara agar bisa mengatasi rasa sakit pada bagian perut 

bawah yang dialami beberapa wanita yaitu : 

اٍت أَُعوذُ بِاهللِ َوقُدْ  ّسِ َما أَِجدُ َضْع يَدََك َعلَي الَِّرى تَأَلََّم ِمْن َجَسِدَك َوقُْل بِْسِم هللاِ ثاَلَ ثًا .َوقُْل َسْبَع َمسَّ ََ ِِ ِمْن  َز تِ

                                                                                                                           َوأَُحاِذز
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“Letakkan tanganmu pada tempat yang sakit dan bacalah Bismillah tiga 

kali, lalu bacalah “Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari 

keburukan yang sedang aku rasakan dan aku khawatirkan,”(HR. Imam 

Muslim).  

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)  

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 
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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”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian yaitu, 

apakah terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian sindrom 

premenstruasi pada remaja putri SMK di Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  
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Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kejadian sindrom premenstruasi pada remaja putri  

SMK di Surakarta.  

2. Tujuan khusus  

penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kejadian sindrom premenstruasi pada remaja putri 

SMK di Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sebagai salah satu sarana untuk memperkaya 

wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hubungan 

antara aktivitas fisik dengan sindrom premenstruasi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Fisioterapi  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta 

memberikan gambaran mengenai hubungan antara aktivitas fisik 

dengan kejadian sindrom premenstruasi pada remaja putri. 

b. Bagi instansi  

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan 

proses pembelajaran dan upaya meningkatkan pengembangan ilmu 

pengetahuan pada bidang kesehatan utamanya fisioterapi. 
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c. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan solusi mengenai hubungan 

aktivitas fisik terhadap sindrom premenstruasi. 

d. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam 

merumuskan penelitian lanjutan untuk dapat mengembangkan 

keilmuan dalam bidang fisioterapi berkaitan dengan sindrom 

premenstruasi  

 

 


