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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Remaja 

a. Definisi 

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya 

perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara usia 10-

19 tahun, adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi 

manusia, dan sering disebut masa pubertas. Masa remaja adalah 

periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa.19 

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari 

saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya 

sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Remaja pada tahap 

tersebut mengalami banyak perubahan baik secara emosi, tubuh, 

minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah pada 

masa remaja.20, 21 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

remaja merupakan suatu masa transisi individu yang ditandai dengan 

adanya perubahan secara seksual, fisik, emosi maupun psikis. 
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b. Tahapan Remaja 

Menurut Sarwono (2011) dan Hurlock (2011) ada tiga tahap 

perkembangan remaja, yaitu :  

1) Remaja awal (early adolescence) usia 11-13 tahun 

Seorang remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan-

perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Remaja mengembangkan 

pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah 

terangsang secara erotis. Pada tahap ini remaja awal sulit untuk 

mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. Remaja ingin bebas 

dan mulai berfikir abstrak.  

2) Remaja Madya (middle adolescence) 14-16 tahun  

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. 

Remaja merasa senang jika banyak teman yang menyukainya. 

Ada kecendrungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, 

dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama 

pada dirinya. Remaja cenderung berada dalam kondisi 

kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Pada 

fase remaja madya inilah mulai timbul keinginan untuk 

berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal mengenai aktivitas 

seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas-aktivitas 

seksual yang mereka inginkan.  
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3) Remaja akhir (late adolesence) 17-20 tahun  

Merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa yang 

ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu :  

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.  

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-

orang dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru.  

c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.  

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri 

sendiri) 

e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya 

(private self) dan publik.20, 21 

c. Perkembangan Remaja 

1) Perkembangan Fisik 

Perubahan fisik terjadi dengan cepat pada remaja. 

Kematangan seksual sering terjadi seiring dengan perkembangan 

seksual secara primer dan sekunder. Perubahan secara primer 

berupa perubahan fisik dan hormon penting untuk reproduksi, 

perubahan sekunder antara laki-laki dan perempuan berbeda.22 

Pada anak perempuan tampak perubahan pada bentuk 

tubuh seperti tumbuhnya payudara dan panggul yang membesar. 

Puncak kematangan pada remaja wanita adalah ketika 

mendapatkan menstruasi pertama (menarche). Menstruasi 

pertama menunjukkan bahwa remaja perempuan telah 
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memproduksi sel telur yang tidak dibuahi, sehingga akan keluar 

bersama darah menstruasi melalui vagina atau alat kelamin 

wanita.20 

2) Perkembangan emosi  

Perkembangan emosi sangat berhubungan dengan 

perkembangan hormon, ditandai dengan adanya emosi yang 

sangat labil. Remaja belum bisa mengendalikan emosi yang 

dirasakannya dengan sepenuhnya.20 

3) Perkembangan kognitif  

Remaja mengembangkan kemampuannya dalam 

menyelesaikan masalah dengan tindakan yang logis. Remaja 

dapat berfikir abstrak dan menghadapi masalah yang sulit secara 

efektif. Jika terlibat dalam masalah, remaja dapat 

mempertimbangkan beragam penyebab dan solusi yang sangat 

banyak.22 

4) Perkembangan psikososial  

Perkembangan psikososial ditandai dengan terikatnya 

remaja pada kelompok sebaya. Pada masa ini, remaja mulai 

tertarik dengan lawan jenis. Minat sosialnya bertambah dan 

penampilannya menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya. 

Perubahan fisik yang terjadi seperti berat badan dan proporsi 

tubuh dapat menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan 

seperti malu dan tidak percaya diri.22 
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2. Menstruasi 

a. Definisi 

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada 

perempuan. Menstruasi merupakan perdarahan yang teratur dari 

uterus sebagai tanda bahwa organ kandungan telah berfungsi matang. 

Umumnya, remaja yang mengalami menarch adalah pada usia 12 

sampai dengan usia 16 tahun. Periode ini akan mengubah perilaku dari 

beberapa aspek, misalnya psikologi dan lainnya.2 

Menstruasi adalah pengeluaran darah yang terjadi akibat 

perubahan hormon yang terus menerus dan mengarah pada 

pembentukan endometrium, ovulasi sehingga terjadi peluruhan 

dinding rahim jika kehamilan tidak terjadi.23 

Jadi, menstruasi merupakan proses perdarahan atau 

pengeluaran darah akibat perubahan hormon sebagai tanda bahwa 

organ kandungan telah berfungsi matang.  

b. Fisologi menstruasi 

1) Stadium menstruasi 

Stadium ini berlangsung selama 3-7 hari. Pada saat itu 

endometrium (selaput rahim) dilepaskan sehingga timbul 

perdarahan. Hormon-hormon ovarium (esterogen, progesteron, 

lutenizing hormone) berada pada kadar paling rendah dan kadar 

follicle stimulating hormone baru mulai meningkat. 
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2) Stadium proliferasi 

Stadium ini berlangsung pada 7-9 hari. Dimulai sejak 

berhentinya darah menstruasi sampai hari ke 14. Setelah 

menstruasi berakhir, dimulailah fase proliferasi di mana terjadi 

pertumbuhan dari desidua fungsionalis yang mempersiapkan 

rahim untuk perlekatan janin. Pada fase ini endometrium tumbuh 

kembali. Antara hari ke 12 sampai ke 14 dapat terjadi pelepasan 

sel telur dari indung telur (disebut ovulasi). 

3) Stadium Sekresi 

Stadium sekresi berlangsung 11 hari. Masa sekresi adalah 

masa sesudah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron 

dikeluarkan dan memengaruhi pertumbuhan endometrium.   

4) Stadium Premenstruasi 

Stadium yang berlangsung selama 3 hari. Apabila tidak 

terjadi pembuahan dan implantasi, korpus luteum yang 

mensekresi esterogen dan progesteron menyusut. Seiring 

penyusutan kadar esterogen dan progesteron yang cepat arteri 

spiral menjadi spasme, sehingga suplai darah ke endometrium 

fungsional terhenti dan terjadi nekrosis dan perdarahan 

menstruasi dimulai.24 
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c. Siklus Menstruasi 

Siklus menstruasi terjadi di bawah pengendalian hormon dalam 

interval sekitar empat minggu, kecuali selama kehamilan dan laktasi. 

Menstruasi biasanya berlangsung selama lima sampai tujuh hari dan 

rata-rata darah yang keluar saat menstruasi adalah 35-50 ml tanpa 

bekuan darah.25 Siklus menstruasi bervariasi pada tiap wanita dan 

hampir 90% wanita memiliki siklus 25-35 hari dan hanya 10% yang 

memiliki siklus 28 hari. Perhitungan dalam satu siklus adalah 

pendarahan dimulai dari hari pertama yang kemudian dihitung sampai 

dengan hari terakhir yaitu satu hari sebelum perdarahan menstruasi 

bulan berikutnya dimulai. Beberapa wanita memiliki siklus yang tidak 

teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. 

Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode 

menstruasi.24 

d. Gangguan Menstruasi 

Gangguan menstruasi dan siklusnya khususnya dalam masa 

reproduksi dapat digolongkan dalam : 

1) Gangguan menstruasi berdasar lama dan banyak darah menstruasi 

a) Hipermenorea (menoragia) adalah perdarahan menstruasi 

dengan jumlah darah yang lebih banyak dan lebih lama dari 

normal. 
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b) Hipomenorea (metrorargia) adalah perdarahan menstruasi 

dengan jumlah darah lebih sedikit dan lebih pendek dari 

normal. 

2) Gangguan haid berdasarkan siklus 

a) Polimenorea adalah siklus haid yang lebih pendek yaitu 

kurang dari 21 hari. 

b) Oligomenorea adalah haid dengan siklus yang lebih panjang 

yaitu lebih dari 35 hari. 

c) Amenorea adalah tidak terjadinya menstruasi pada kurun 

waktu tertentu. Amenorea dibagi menjadi 2, yaitu amenorea 

primer dan amenorea sekunder. 

3) Gangguan perdarahan diluar siklus menstruasi 

Menometrorargia adalah perdarahan dalam jumlah 

banyak yang berangsur panjang atau terus-menerus.26 

4) Gangguan lain yang menyertai menstruasi, yaitu 

a) Premenstrual tension 

b) Dismenorea 

 

3. Dismenorea 

a. Definisi 

Dismenorea berasal dari bahasa Yunani yaitu “dys” yang 

berarti sulit atau menyakitkan atau tidak normal. “Meno” berarti 

bulan dan “rrhea” yang berarti aliran. Sehingga dismenorea 



18 
 

 
 

didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau nyeri 

menstruasi.27 

Dismenorea adalah nyeri haid yang terasa sebelum atau 

selama menstruasi yang biasanya bersifat kram dan berpusat pada 

perut bagian bawah dan terkadang sampai parah sehingga menganggu 

aktivitas. Gejala dismenorea primer antara lain pada area abdomen 

bagian bawah terasa nyeri kolik dan menyebar ke bagian punggung 

bawah. Rasa nyeri yang terasa di area suprapubik bisa berupa nyeri 

tajam, dalam atau tumpul/sakit, atau rasa kram. Di daerah pelvis akan 

terasa sensasi penuh dan sensasi mulas juga akan menjalar ke paha 

bagian dalam dan area lumbosakralis.28 

Dismenorea adalah efek dari proses menstruasi yang 

menimbulkan gejala nyeri dan merupakan salah satu masalah 

ginekologis yang paling umum dialami wanita dari berbagai tingkat 

usia.29 Umumnya dismenorea terjadi 2-3 tahun setelah menarche.2 

b. Faktor Risiko Dismenorea 

Penelitian oleh Titilayo pada tahun 2009 menyatakan bahwa 

beberapa faktor risiko terkait dengan kejadian dismenorea primer 

diantaranya adalah  

1) Usia menarche yang terlalu dini 

2) Periode menstruasi yang lama 

3) Aliran darah menstruasi yang tidak lancar 

4) Merokok 
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5) Alkohol 

6) Kafein 

7) Kurangnya exercise dan nutrisi 

8) Overweight dan obesitas 

9) Riwayat keluarga30 

Dalam penelitian Frenita Sophia, faktor-faktor yang 

berhubungan dengan dismenorea pada siswi SMK Negeri 10 Medan 

yaitu usia, usia menarche, lama menstruasi, riwayat keluarga, status 

gizi, dan olahraga.31 

1) Usia menarche 

Menarche merupakan menstruasi pertama pada remaja. 

Usia menarche menurut Kusmiran yaitu sering terjadi pada usia 

12-16 tahun. Penelitian Sophia (2013) terhadap siswi SMK di 

Medan menunjukkan bahwa dismenorea paling banyak dialami 

pada kelompok usia menarche ≤ 12 tahun yaitu 50,3%. 

Dismenorea banyak ditemui pada usia menarche ≤ 12 tahun 

dikarenakan organ-organ reproduksi belum berkembang dan 

berfungsi secara maksimal sehingga timbul rasa sakit pada saat 

menstruasi 

2) Lama menstruasi 

Lama menstruasi merupakan waktu yang diperlukan dalam 

satu fase menstruasi. Menurut Kusmiran lama menstruasi 

berkisar antara 2-7 hari. Pada penelitian Sophia (2013) 
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dismenorea tertinggi pada kelompok lama menstruasi ≥ 7 hari 

yaitu 87,20%. Dismenorea sering terjadi pada lama menstruasi ≥ 

7 hari dikarenakan semakin lama menstruasi maka semakin 

sering uterus berkontraksi, akibatnya semakin banyak pula 

prostaglandin yang diproduksi sehingga timbul nyeri pada saat 

menstruasi.31 

3) Riwayat keluarga 

Menurut teori pilliteri (2010) dalam penelitian yang 

dilakukan Sophia (2013), salah satu faktor risiko dismenorea 

adalah riwayat keluarga yaitu 87,10% (ibu atau saudara 

perempuan kandung). Kondisi anatomi dan fisiologis seseorang 

hampir sama dengan orang tua dan saudaranya.31 

4) Status gizi 

Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk menilai status 

gizi. IMT dihitung dari pembagian berat badan (kg) dengan tinggi 

badan kuadrat (m). Penelitian Sophia (2013) proporsi dismenorea 

tertinggi pada status gizi underweight yaitu 88,00%. Menurut 

Lorraine dalam penelitian Sophia, status gizi yang rendah 

(underweight) dapat diakibatkan karena asupan makanan yang 

kurang, termasuk zat besi yang dapat menimbulkan anemia. 

Sedangkan status gizi lebih (overweight) dapat juga 

mengakibatkan dismenore karena terdapat jaringan lemak yang 

berlebihan yang dapat mengakibatkan hiperplasi pembuluh darah 



21 
 

 
 

atau terdesaknya pembuluh darah oleh jaringan lemak pada organ 

reproduksi wanita, sehingga darah yang seharusnya mengalir 

pada proses menstruasi terganggu dan mengakibatkan nyeri pada 

saat menstruasi.31 

c. Klasifikasi Dismenorea 

Dismenorea dibagi menjadi dua yaitu dismenorea primer dan 

dismenorea sekunder. Dismenorea primer adalah nyeri saat haid tanpa 

ada patologi sedangkan dismenorea sekunder adalah nyeri haid 

dikarenakan ada patologi.32 

1. Dismenorea primer  

Dismenorea primer terjadi akibat endometrium 

mengandung prostaglandin dalam jumlah tinggi. Selama siklus 

menstruasi yaitu pada fase luteal, hormon progesteron sangat 

mempengaruhi endometrium yang mengandung prostaglandin. 

Akibatnya prostaglandin menjadi meningkat yang menyebabkan 

kontraksi miometrium yang kuat sehingga terasa nyeri. Rasa 

nyeri timbul tidak lama sebelumnya atau bersama–sama dengan 

permulaan menstruasi dan berlangsung untuk beberapa jam 

walaupun pada beberapa kasus dapat berlangsung beberapa hari. 

Sifat rasa nyeri adalah kejang, biasanya terbatas pada perut bawah 

tetapi dapat menyebar ke daerah pinggang dan paha. Bersamaan 

dengan rasa nyeri dapat dijumpai rasa mual, muntah, sakit kepala, 

diare dan iritabilitas.33 
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2. Dismenorea sekunder  

Dismenorea sekunder mungkin disebabkan karena 

endometriosis, polip atau fibroid uterus, penyakit radang panggul 

(PRP), perdarahan uterus disfungsional, prolaps uterus, 

maladaptasi pemakaian AKDR, produk kontrasepsi yang 

tertinggal setelah abortus spontan, abortus terapeutik, atau 

melahirkan, dan kanker ovarium atau uterus.34 

d. Patofisiologi 

Beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan beratnya 

gejala dismenorea adalah usia yang lebih muda saat terjadinya 

menarche, periode menstruasi yang lebih lama, banyaknya darah yang 

keluar selama menstruasi, perokok, riwayat keluarga dengan 

dismenorea. Obesitas dan penggunaan alkohol juga dihubungkan 

dengan terjadinya dismenorea primer. Prostaglandin F2α (PGF2α) 

adalah perantara yang paling berperan dalam terjadinya dismenorea 

primer. Prostaglandin ini merupakan stimulan kontraksi miometrium 

yang kuat serta efek vasokontriksi pembuluh darah. Peningkatan 

PGF2α dalam endometrium diikuti dengan penurunan progesteron 

pada fase luteal membuat membran lisosomal menjadi tidak stabil 

sehingga melepaskan enzim lisosomal. Pelepasan enzim ini 

menyebabkan pelepasan enzim phospholipase A2 yang berperan pada 

konversi fosfolipid menjadi asam arakidonat. Selanjutnya menjadi 

PGF2α dan prostaglandin E2 (PGE2) melalui siklus endoperoxidase 
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dengan perantara prostaglandin G2 (PGG2) dan prostaglandin H2 

(PGH2). Peningkatan kadar prostaglandin ini mengakibatkan 

peningkatan tonus miometrium dan kontraksi uterus yang berlebihan 

sehingga menyebabkan nyeri pada saat menstruasi.35 

e. Derajat Dismenorea 

Dismenorea secara siklik dibagi menjadi tiga tingkat keparahan. 

Menurut Manuaba (2009), dismenorea dibagi menjadi tiga yaitu  

1) Dismenorea Ringan 

Dismenorea yang berlangsung beberapa saat dan dapat 

melanjutkan kerja sehari-hari.  

2) Dismenorea Sedang 

Pada dismenorea sedang ini penderita memerlukan obat 

penghilang rasa nyeri, tanpa perlu meninggalkan kerjanya. 

3) Dismenorea Berat 

Dismenorea berat membutuhkan penderita untuk istirahat 

beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, kemeng pinggang, 

diare dan rasa tertekan.35,36 

 

4. Nyeri 

a. Definisi 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak 

menyenangkan, bersifat sangat subjektif. Perasaan nyeri pada setiap 

orang berbeda dalam hal skala ataupun tingkatannya, dan hanya orang 
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tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri 

yang dialaminya.37 

Melzack dan Casey (1986) mengemukakan bahwa nyeri bukan 

hanya suatu pengalaman sensori belaka tetapi juga berkaitan dengan 

motivasi dan komponen affektif individunya. 

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri 

dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif 

dan individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama 

dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda.38 

b. Fisiologi Nyeri 

Anas Tamsuri (2006) dalam jurnal Patofisiologi Nyeri 

menyatakan bahwa mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses 

multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, 

sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan 

penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman 

subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri : tranduksi, transmisi, 

modulasi, dan persepsi. 

1) Transduksi  

Suatu proses dimana akhiran saraf aferen menerjemahkan 

stimulus (misalnya tusukan jarum) ke dalam impuls nosiseptif. 

Ada tiga tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu 

serabut A-beta, A-delta, dan C. Serabut yang berespon secara 

maksimal terhadap stimulasi non noksius dikelompokkan sebagai 
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serabut penghantar nyeri, atau nosiseptor. Serabut ini adalah A-

delta dan C. Silent nociceptor, juga terlibat dalam proses 

transduksi, merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon 

terhadap stimulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. 

2) Transmisi  

Suatu proses dimana impuls disalurkan menuju kornu 

dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik 

menuju otak. Neuron aferen primer merupakan pengirim dan 

penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya 

berakhir di kornu dorsalis medulla spinalis dan selanjutnya 

berhubungan dengan banyak neuron spinal. 

3) Modulasi  

Suatu proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri (pain 

related neural signals). Proses ini terutama terjadi di kornu 

dorsalis medulla spinalis, dan mungkin juga terjadi di level 

lainnnya. Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan 

delta dapat ditemukan di kornu dorsalis. System nosiseptif juga 

mempunyai jalur desending berasal dari korteks frontalis, 

hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah (midbrain) dan 

medulla oblongata, selanjutnya menuju medulla spinalis. Hasil 

dari proses inhibisi desendens ini adalah penguatan, atau bahkan 

penghambatan (blok) sinyal nosiseptif di kornu dorsalis. 
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4) Persepsi nyeri  

Suatu kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi 

merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, 

modulasi, aspek psikologi dan karakteristik individu lainnya. 

Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk 

menerima rangsang nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai 

reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang 

berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial 

merusak. Reseptor nyeri disebut juga Nociseptor. Secara 

anatomis, reseptor nyeri (nociseptor) ada yang bermiyelin dan 

ada juga yang tidak bermiyelin dari syaraf aferen.39 

c. Skala Nyeri 

Bleri D et al dalam Jurnal Assessment Nyeri membagi Skala 

assessment nyeri uni-dimensional meliputi : 

1) Visual Analog Scale (VAS) 

Skala analog visual (VAS) adalah cara yang paling banyak 

digunakan untuk menilai nyeri. Skala linier ini menggambarkan 

secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang 

pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm, 

dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeter. Tanda pada kedua 

ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. 

Ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang 

lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Skala 
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dapat dibuat vertikal atau horizontal. VAS juga dapat diadaptasi 

menjadi skala hilangnya/reda rasa nyeri. Digunakan pada pasien 

anak >8 tahun dan dewasa. Manfaat utama VAS adalah 

penggunaannya sangat mudah dan sederhana. Namun, untuk 

periode pasca bedah, VAS tidak banyak bermanfaat karena VAS 

memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan 

konsentrasi. 

  

 

 

Gambar 1. Visual Analog Scale 

2) Verbal Rating Scale (VRS) 

Verbal Rating Scale (VRS), atau disebut sebagai skala 

descriptor verbal (verbal descriptor scale), terdiri dari kata sifat 

atau frasa yang menggambarkan peningkatan intensitas rasa sakit. 

Skala yang digunakan dengan 6 poin, dengan deskripsi ‘no pain’, 

‘mild pain’, ‘moderate pain’, ‘severe pain’ dan ‘worst possible 

pain’.40 Skala numerik verbal ini lebih bermanfaat pada periode 

pascabedah, karena secara alami verbal/kata-kata tidak terlalu 

mengandalkan koordinasi visual dan motorik. Skala verbal 

menggunakan kata-kata untuk menggambarkan tingkat nyeri. 

Hilang/redanya nyeri dapat dinyatakan sebagai sama sekali tidak 

hilang, sedikit berkurang, cukup berkurang, baik/nyeri hilang 

sama sekali. Karena skala ini membatasi pilihan kata pasien, skala 
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ini tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri. Responden 

diminta untuk memilih deskripsi atau frasa yang mewakili 

intenstitas rasa sakit mereka  

Gambar 2. Verbal Rating Scale 

3) Numeric Rating Scale (NRS)  

Dianggap sederhana dan mudah dimengerti, sensitif 

terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Lebih baik 

daripada VAS terutama untuk menilai nyeri akut. Namun, 

kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk 

menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk 

membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap 

terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek 

analgesik. 

Gambar 3. Numeric Rating Scale 

 

 

 

4) Wong Baker Pain Rating Scale 
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Digunakan pada pasien dewasa dan anak >3 tahun yang 

tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka.41 

 

 

 

Gambar 4. Wong Baker Pain Rating Scale 

 

5. Berat Badan Lebih 

Terdapat dua kategori yang termasuk dalam berat badan lebih, yaitu 

overweight atau kelebihan berat badan dan obesitas 

a. Overweight 

Kelebihan berat badan atau overweight adalah kondisi berat 

badan seseorang yang melebihi berat badan normal yang pada 

umumnya dapat berasal dari berat otot, tulang, lemak, dan atau air.42 

b. Obesitas 

Menurut WHO (2006) obesitas adalah suatu keadaan dimana 

terjadi penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas dapat 

terjadi karena jumlah energi yang masuk lebih banyak daripada 

jumlah energi yang keluar. Kelebihan energi ini disimpan dalam 

bentuk jaringan lemak.43  

Overweight dan obesitas terutama disebabkan oleh faktor 

lingkungan. Faktor genetik meskipun diduga juga berperan tetapi tidak 

dapat menjelaskan terjadinya peningkatan prevalensi overweight dan 

obesitas. Pengaruh faktor lingkungan terutama terjadi melalui 
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ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan dan aktivitas fisik. 

Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang mengarah 

pada sedentary life style. Pola makan yang merupakan pencetus terjadinya 

overweight dan obesitas adalah mengkonsumsi makanan porsi besar 

(melebihi dari kebutuhan), makanan tinggi energi, tinggi lemak, tinggi 

karbohidrat sederhana dan rendah serat. Sedangkan perilaku makan yang 

salah adalah tindakan memilih makanan berupa junk food, makanan dalam 

kemasan dan minuman ringan (soft drink). Selain pola makan dan perilaku 

makan, kurangnya aktivitas fisik juga merupakan faktor penyebab 

terjadinya overweight dan obesitas pada anak sekolah. Keterbatasan 

lapangan untuk bermain dan kurangnya fasilitas untuk beraktivitas fisik 

menyebabkan anak memilih untuk bermain di dalam rumah. Selain itu, 

kemajuan teknologi berupa alat elektronik seperti video games, 

playstation, televisi dan komputer menyebabkan anak malas untuk 

melakukan aktivitas fisik.44 

Untuk mendiagnosa overweight, biasanya digunakan Indeks Massa 

Tubuh (IMT). IMT atau Indeks Massa Tubuh merupakan pengukuran 

berat badan dalam kg dibandingkan dengan tinggi badan dalam meter 

dikuadratkan. Rumus penghitungan IMT yaitu  

IMT = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚2)
 

Berdasarkan WHO (2006), klasifikasi berat badan berdasarkan indeks 

massa tubuh untuk orang asia ditampilkan dalam tabel berikut 

Tabel. 2 Indeks Massa Tubuh pada Orang Asia Pasifik Manurut WHO 
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IMT (kg/m2) Klasifikasi 

<18,5  Underweight 

18,5 – 22,9 Normal 

23 – 24,9 Overweight 

25 – 29,9 Obesitas I 

>30 Obesitas II 

 

B. Landasan Teori 

1. Landasan Teori 

Masa menstruasi pada wanita berperan sangat besar dalam 

hidupnya karena sebagian besar masa hidup perempuan (usia 15-49 tahun) 

berkaitan dengan masa menstruasi yang berlangsung selama 3-7 hari 

dengan rata-rata selama 5 hari dan permasalahan-permasalahan 

menstruasi.45 Menstruasi terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh 

hormon reproduksi sehingga menyebabkan rasa nyeri, terutama pada awal 

menstruasi. Rasa nyeri tersebut disebut dismenorea.46 Menurut Manuaba, 

Dismenorea dibagi menjadi tiga yaitu dismenorea ringan, dismenorea 

sedang dan dismenorea berat.  

Dismenorea merupakan rasa nyeri saat menstruasi yang 

menganggu kehidupan sehari-hari wanita dan mendorong penderita untuk 

melakukan pemeriksaan atau konsultasi ke dokter, atau datang ke bidan. 

Sewaktu korpus luteum berdegenerasi karena tidak terjadi pembuahan dan 

implantasi ovum dikeluarkan dari siklus sebelumnya, kadar esterogen dan 

progesteron di sirkulasi turun drastis. Akibatnya lapisan endometrium 

yang kaya akan nutrisi dan pembuluh darah itu tidak lagi ada yang 

mendukung secara hormonal. Penurunan kadar hormon ovarium itu juga 

merangsang pengeluaran prostaglandin F2α (PGF2α).
47 Pelepasan PGF2α 
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menyebabkan meningkatkan amplitude dan frekuensi kontraksi uterus dan 

menyebabkan vasopasme anteriol uterus, sehingga mengakibatkan 

iskemia dan kram abdomen bawah. Respon sistemik terhadap PGF2α 

meliputi nyeri punggung, kelemahan, pengeluaran keringat, gejala saluran 

cerna (anoreksi, mual, muntah, diare) dan gejala sistem saraf pusat seperti 

pusing, nyeri kepala, dan konsentrasi buruk.29 Faktor risiko terjadinya 

dismenorea diantaranya usia, usia menarche, lama menstruasi, riwayat 

keluarga, status gizi, dan olahraga. Menurut penelitian Ika Novia (2008) 

beberapa penelitian menyatakan bahwa menarche pada usia lebih awal 

merupakan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian dismenorea 

primer dikarenakan alat reproduksi belum berfungsi sebagimana mestinya, 

belum siap untuk mengalami perubahan dan masih terjadi penyempitan 

pada leber rahim, akibatnya akan timbul rasa sakit pada leher rahim. Lama 

menstruasi menjadi salah satu faktor risiko dismenorea dikarenakan 

semakin lama menstruasi terjadi, maka semakin sering uterus 

berkontraksi, akibatnya semakin banyak pula prostaglandin yang 

dikeluarkan maka timbul nyeri pada saat menstruasi.3 Menurut teori 

Pilliteri (2010) dalam penelitian Sophia (2013) riwayat keluarga terutama 

ibu atau saudara perempuan kandung merupakan salah satu faktor risiko 

dismenorea dikarenakan kondisi anatomi dan fisiologi seseorang 

umumnya hampir sama dengan orangtua dan saudaranya.31 

Overweight (kelebihan berat badan) adalah keadaan dimana berat 

badan seseorang melebihi berat badan normal, sedangkan obesitas adalah 
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peningkatan berat badan melebihi batas kebutuhan skeletal dan fisik, 

sebagai akibat akumulasi lemak berlebihan dalam tubuh. Overweight dan 

obesitas adalah suatu kondisi kronik yang sangat erat hubungannya dengan 

peningkatan risiko sejumlah penyakit degeneratif.48 Obesitas terjadi 

karena ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Asupan 

energi yang relatif berlebih dapat terjadi karena asupan lemak yang 

berlebih. Salah satu faktor yang menyebabkan obesitas adalah pola makan. 

Pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran 

mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari 

oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat 

tertentu.49 Gizi yang berlebih dapat menimbulkan dismenorea, karena 

terdapat jaringan lemak yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

hiperplasi pembuluh darah yaitu terdesaknya pembuluh darah oleh 

jaringan lemak pada organ reproduksi perempuan sehingga darah yang 

seharusnya mengalir pada proses menstruasi terganggu dan menimbulkan 

nyeri.  
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2. Kerangka Konsep 

         Variabel Bebas                              Variabel Terikat  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Konsep 

C. Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara berat badan lebih dengan derajat dismenorea pada 

siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta 

Berat Badan Lebih 

a. Overweight 

b. Obesitas 

 

Derajat Dismenorea 

a. Mild pain atau nyeri ringan (1) 

b. Moderate pain atau nyeri 

sedang (2) 

c. Severe pain atau nyeri berat (3) 

d. Very severe pain atau nyeri 

sangat berat (4) 

e. Worst possible pain atau nyeri 

tak tertahankan (5)  

 


