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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dengan masa 

dewasa. Masa ini biasanya diawali pada usia 14 tahun pada laki-laki dan 

usia 10 tahun pada perempuan. Pada masa ini remaja mengalami banyak 

perubahan di antaranya adalah perubahan fisik, menyangkut pertumbuhan 

dan kematangan organ reproduksi, perubahan intelektual, perubahan saat 

bersosialisasi, dan perubahan kematangan kepribadian termasuk emosi. 

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga 

mampu bereproduksi.1  

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. 

Menstruasi merupakan perdarahan teratur dari uterus sebagai tanda bahwa 

alat kandungan telah menunaikan faalnya. Masa ini akan mengubah 

perilaku dari beberapa aspek, misalnya psikologi dan lain-lain. Pada 

perempuan biasanya pertama kali mengalami menstruasi (menarch) pada 

umur 12-16 tahun. Siklus menstruasi normal terjadi setiap 22-35 hari, 

dengan lamanya menstruasi selama 2-7 hari.2
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Sebagian besar perempuan terutama dalam masa remaja pernah 

mengalami gangguan menstruasi, seperti dismenorea. Dismenorea atau 

nyeri haid mungkin merupakan suatu gejala yang paling sering 

menyebabkan perempuan-perempuan muda pergi ke dokter untuk 

konsultasi dan pengobatan. Dismenorea adalah keluhan ginekologis akibat 

ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah sehingga 

mengakibatkan timbul rasa nyeri yang paling sering terjadi pada 

perempuan. Perempuan yang mengalami dismenorea memproduksi 

prostaglandin 10 kali lebih banyak dari perempuan yang tidak dismenorea. 

Prostaglandin menyebabkan meningkatnya kontraksi uterus, dan pada kadar 

yang berlebih akan mengaktivasi usus besar. Penyebab lain dismenorea 

dialami perempuan dengan kelainan tertentu, misalnya endometriosis, 

infeksi pelvis atau daerah panggul, tumor rahim, apendisitis, kelainan organ 

pencernaan, bahkan kelainan ginjal.3 

Berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati, 

dismenorea dapat dibagi menjadi dismenorea primer dan sekunder. Dalam 

sebagian besar kasus dismenorea primer ditandai dengan adanya berupa 

serangan ringan, kram pada bagian tengah, bersifat spasmodik yang dapat 

menyebar ke punggung atau paha bagian dalam. Umumnya dismenorea 

primer ini dimulai 1 – 2 hari sebelum menstruasi, namun nyeri paling berat 

selama 24 jam pertama menstruasi dan mereda pada hari kedua. Dismenorea 

primer kerap disertai efek samping seperti muntah, diare, sakit kepala, 

sinkop, nyeri kaki.4 
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Lebih dari 50% perempuan yang menstruasi di setiap negara 

mengalami dismenorea primer.5 Menurut World Health Organization 

(2012) didapatkan kejadian sebesar 1.769.425 jiwa (90%) perempuan yang 

mengalami dismenorea dengan 10-15% mengalami dismenorea berat. Hasil 

penelitian di China tahun 2010 menunjukkan sekitar 41,9% - 79,4% remaja 

perempuan mengalami dismenorea primer, 31,5% - 41,9 % terjadi pada usia 

9 – 13 tahun dan 57,1% - 79,4% pada usia 14 – 18 tahun.6 Hasil penelitian 

di Palestina menunjukkan bahwa 85,1% responden mengalami dismenorea 

primer.7 Penelitian yang dilakukan di Debramarkostown Ethiophia, 

prevalensi dismenorea sebesar 69,3%. Usia, riwayat keluarga dismenorea, 

aktivitas fisik, usia menarch dini, usia menarch terlambat, heavy menstrual 

period, sexual intercouse secara signifikan berhubungan dengan kejadian 

dismenorea berulang.8 Selain itu, penelitian pada remaja di India pada tahun 

2012 melaporkan bahwa dismenorea merupakan gangguan menstruasi 

paling umum yang dialami oleh sampel penelitian yaitu sebesar 93%.9 

Menurut Proverawati dan Misaroh di Indonesia angka kejadian dismenorea 

terdiri dari 72,89% dismenorea primer dan 27,11% dismenorea sekunder 

dan angka kejadian dismenorea berkisar 45-95% di kalangan perempuan 

usia produktif. Di Provinsi Yogyakarta angka kejadian dismenorea yang 

dialami perempuan usia reproduktif sebanyak 52%.10  

Overweight dan obesitas terjadi akibat asupan energi yang lebih 

tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Asupan energi tinggi disebabkan 

oleh konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi, sedangkan 
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pengeluaran energi yang lebih rendah disebabkan karena kurangnya 

aktivitas fisik dan sedentary life style.11 Menurut data Riskesdas tahun 2013, 

Prevalensi gemuk pada remaja usia 16 – 18 tahun sebanyak 7,3 persen yang 

terdiri dari 5,7 persen gemuk dan 1,6 persen obesitas. Prevalensi kegemukan 

pada remaja usia 16-18 tahun di Provinsi DIY sebanyak 9,9 persen (7,2% 

kegemukan dan 2,6% obesitas). Kabupaten/kota dengan prevalensi 

kegemukan tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebanyak 18,9% (12,9% 

gemuk dan 6,0% obesitas) dan terendah adalah Kabupaten Sleman (5,8%).12 

Data dari hasil penjaringan setiap Puskesmas di Kota Yogyakarta pada 

tahun 2016 di Puskesmas Gondokusuman I terdapat 14 (8,3%) orang siswa 

SMA dengan berat badan lebih, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 18 

(15,7%) orang siswa SMA dengan berat badan lebih.  

Studi pendahuluan dilakukan di 2 SMA dan 1 SMK yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Gondokusuman I, yaitu SMA Piri 1, SMA Stella 

Duce 2 dan SMK Piri 2. Hasil studi pendahuluan dengan metode wawancara 

terhadap 10 siswi SMA Piri 1 didapatkan hasil bahwa 10 dari 9 siswi (90%) 

mengalami dismenorea ringan sampai berat dan 1 (10%) siswi tidak 

mengalami dismenorea. Lima (50%) siswi mengalami berat badan lebih, 3 

(30%) siswi dengan overweight dan 2 (20%) siswi dengan obesitas. 

Terdapat 1 (10%) siswi dengan underweight. Studi pendahuluan yang 

dilakukan di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta dengan wawancara terhadap 

10 siswi didapatkan hasil bahwa 10 (100%) siswi mengalami dismenorea 

ringan sampai sedang, 2 siswi (20%) mengatakan jarang mengalami 
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dismenorea. Enam siswi (60%) mempunyai IMT >23 kg/m2, 1 (10%) siswi 

diantaranya mengalami obesitas. Pada studi pendahuluan yang dilakukan di 

SMK Piri 2 terhadap 10 siswi, didapatkan hasil bahwa 9 (90%) siswi 

mengalami dismenorea ringan sampai berat dan 1 (10%) siswi tidak 

mengalami dismenorea. Empat siswi (40%) diantaranya mengalami berat 

badan lebih, 1 siswi (10%)  dengan overweight dan 3 siswi (30%) dengan 

obesitas. Terdapat 1 (10%) siswi dengan underweight. Berdasarkan hasil 

studi pendahuluan yang telah dilakukan di 2 SMA dan 1 SMK tersebut, 

maka terpilihlah SMA Stella Duce 2 sebagai tempat penelitian dikarenakan 

angka kejadian dismenorea, overweight dan obesitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan SMA lainnya.  

Penelitian Annisa pada tahun 2016, terdapat hubungan yang 

bermakna antara kelebihan berat badan terhadap dismenorea dengan faktor 

risiko pada obesitas 5,87 (1,16-29,89) lebih berisiko terjadi dismenorea 

dibandingkan dengan overweight.13 Hal senada juga diungkapkan pada 

penelitian Hani Pratiwi, yaitu terdapat hubungan obesitas dengan 

dismenorea pada remaja.14 Penelitian Madhubala dan Jhoti pada tahun 2012 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara IMT dengan 

kejadian dismenorea.15 Penelitian Pratiwi pada tahun 2018 menyatakan 

bahwa ada hubungan antara IMT dengan kejadian dismenore di SMA Batik 

1 Surakarta.16 Gizi yang berlebih dapat menimbulkan dismenorea, karena 

terdapat jaringan lemak yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

hiperplasi pembuluh darah yaitu terdesaknya pembuluh darah oleh jaringan 
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lemak pada organ reproduksi perempuan sehingga darah yang seharusnya 

mengalir pada proses menstruasi terganggu dan menimbulkan nyeri. Selain 

itu, didukung dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai 

seperti kudapan atau junk food baik sebagai cemilan atau makan besar, yang 

sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali mengandung kalsium, besi, 

asam folat, vitamin A dan C, sementara lemak jenuh dan kolesterolnya 

sangat tinggi. Mengkonsumsi yang berlemak dapat meningkatkan hormon 

prostaglandin yang dapat menyebabkan nyeri di bagian perut bawah atau 

dismenorea.4 

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah peneliti ketahui bahwa 

sebagian besar remaja perempuan pernah mengalami dismenorea dan dari 

berbagai penelitian mengatakan bahwa berat badan lebih merupakan salah 

satu faktor risiko terjadinya dismenorea. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Berat Badan Lebih dengan 

Derajat Dismenorea pada Siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dismenorea merupakan nyeri yang dirasakan saat mengalami 

menstruasi, yang biasanya terjadi pada hari pertama menstruasi. Data dari 

berbagai penelitian menyatakan bahwa setidaknya atau lebih dari 50% 

perempuan yang menstruasi mengalami dismenorea. Dismenorea 

disebabkan oleh produksi prostaglandin (PGF2α) yang berlebihan sehingga 

kontraksi uterus meningkat. Derajat dismenorea sendiri dibagi menjadi tiga, 
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yaitu dismenorea ringan, dismenorea sedang dan dismenorea berat. 

Overweight dan obesitas menjadi salah satu faktor risiko dismenorea. Berat 

badan lebih dapat menimbulkan dismenorea dikarenakan terdapat jaringan 

lemak yang dapat mengakibatkan hiperplasi pembuluh darah yaitu 

terdesaknya pembuluh darah oleh jaringan lemak pada organ reproduksi 

perempuan sehingga menganggu proses menstruasi dan menimbulkan 

nyeri. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara berat badan lebih dengan 

derajat dismenorea pada siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Dari penelitian ini dapat diketahui adanya hubungan antara berat 

badan lebih dengan derajat dismenorea pada siswi SMA Stella Duce 2 

Yogyakarta tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya distribusi frakuensi karakteristik (usia menarche, 

lama menstruasi, siklus mensturasi) siswi yang mengalami 

dismenorea di SMA Stella Duce 2 Yogyakarta tahun 2019. 

b. Diketahuinya kejadian berat badan lebih dengan derajat 

dismenorea pada siswi  SMA Stella Duce 2 Yogyakarta tahun 

2019. 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan 

reproduksi perempuan dengan fokus penelitian pada hubungan berat badan 

lebih dengan derajat dismenorea pada siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta 

tahun 2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam 

pengembangan ilmu kebidanan terutama dalam bidang kesehatan 

reproduksi. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Bidan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan dalam kesehatan 

reproduksi remaja. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan referensi terutama mengenai dismenorea pada remaja. 
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F. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Pembeda Penelitian Ini Penelitian Annisa13 
Penelitian Pratiwi 

Hesti16 

Penelitian Neng 

Nani U17 

Penelitian Suriani 

Beddu18 

1 Variabel Independen Berat badan lebih 
Kelebihan berat 

badan 

IMT dan aktivitas 

fisik 

Status gizi (indeks 

massa tubuh) 

Status gizi dan usia 

menarche 

2 Variabel Dependen Derajat dismenorea Dysmenorrhea 
Kejadian 

dismenorea 
Dismenorea primer Dismenore 

3 Desain Penelitian Cross sectional Case control Cross sectional Cross sectional Cross sectional 

4 Teknik Sampling Purposive sampling Purposive quota Purposive quota Total sampling 
Simple random 

sampling 

5 Analisis Mann Whitney Chi-square 
Chi-square dan 

regresi logistik 
Chi-square 

Pearson chi-square 

test 

6 Tempat 
SMA Stella Duce 2 

Yogyakarta 

SMK Ibu Kartini 

Semarang 

SMA Batik 1 

Surakarta 

Akademi Kebidanan 

Bina Husada 

Tangerang 

SMA Nasional 

Makassar 

7 Tahun 2019 2016 2018 2013 2015 

 

 

  

 

 

 


