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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dismenorea didefinisikan sebagai nyeri uterus yang muncul dan terjadi 

selama menstruasi. Menurut data dari World Health Organization (WHO) 

tahun 2013 sebanyak 63%-90% wanita usia 17-24 tahun di dunia mengalami 

dismenorea dengan 7%-15% mengalami dismenorea berat hingga 

mengganggu aktivitas sehari-harinya seperti pergi ke sekolah maupun bekerja.1 

Kejadian dismenorea di Indonesia juga tidak kalah tinggi dibandingkan dengan 

negara lain di dunia. Menurut Mulastin (2010) sesuai dengan Survey Info Sehat 

pada tahun 2008 menyebutkan bahwa angka kejadian dismenorea di Indonesia 

adalah sebesar 64,25%.2 Thomas dan Magos (2009) mengatakan bahwa sekitar 

43%-93% remaja perempuan di Indonesia mengalami kondisi ini.3 Terdapat 2 

tipe dari dismenorea, yaitu dismenorea primer dan dismenorea sekunder. Hal 

yang membedakannya adalah ada atau tidaknya kelainan pada panggul. 

Dismenorea primer adalah nyeri pada saat menstruasi yang tidak disertai 

dengan kelainan pada panggul. Faktor resiko yang berhubungan dengan 

dismenorea primer antara lain, menarke < 12 tahun, indeks massa tubuh <18,5 

dan ≥ 25 kg/m2, stres, merokok, adanya riwayat keluarga, dan aktivitas fisik.4  

Aktivitas fisik ringan diketahui menjadi salah satu faktor risiko yang dapat 

meningkatkan derajat keparahan dismenorea primer karena tidak terjadi 

pelepasan endorphin yang dapat berperan sebagai analgesik. Sebaliknya, 
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aktivitas fisik berat diketahui dapat mengurangi derajat keparahan dismenorea 

primer.5 WHO mengklasifikasikan aktivitas fisik berdasarkan intensitas 

aktivitas fisiknya yaitu ringan, sedang, dan berat. Kriteria aktivitas fisik aktif 

adalah individu yang melakukan aktivitas fisik berat atau sedang atau 

keduanya, sedangkan kriteria kurang aktif biasa disebut dengan perilaku 

sedentari, yaitu perilaku duduk atau berbaring dalam sehari-hari baik di tempat 

kerja, di rumah, di perjalanan atau transportasi.6 Menurut WHO, perempuan > 

18 tahun tergolong memiliki aktivitas fisik yang kurang (84%) dibandingkan 

dengan laki-laki > 18 tahun (78%).7 Menurut data dari Riskesdas, Banten 

menjadi salah satu provinsi dengan proporsi aktivitas fisik kurang pada 

penduduk  10 tahun yaitu 40,8% (2018) dari sebelumnya 21% (2013) yang 

menunjukkan peningkatan signifikan.8 

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian oleh Lestari di Fakultas Kedokteran 

UPN yang membahas mengenai hubungan aktivitas fisik dengan dismenorea 

yang menunjukkan hasil yang bermakna.9 Blakey et al, dalam jurnalnya yang 

berjudul “Is exercise associated with primary dysmenorrhea in young 

women?” menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik 

dengan derajat dismenorea primer yang hanya menggunakan visual analog 

scale sebagai alat penilaian terhadap nyeri.10  

Walaupun sudah dilakukan berbagai penelitian mengenai pengaruh 

aktivitas fisik terhadap derajat keparahan dismenorea primer, namun belum 

banyak penelitian yang membedakan antara aktivitas fisik ringan dan berat 

terhadap derajat keparahan dismenorea primer. Penelitian ini berfokus pada 
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mahasiswi UPH karena dismenorea primer terjadi pada rentang usia 17-24 

tahun dan aktivitas fisik mahasiswi UPH bervariasi sehubungan dengan 

jurusan masing-masing. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan WaLIDD 

score untuk menilai derajat keparahan dismenorea, Global Physical Activity 

Quesitonnaire untuk menilai intensitas aktivitas fisik dan Rhinessa Women’s 

Quesitonnaire untuk mengeksklusi penyakit-penyakit ginekologi yang dapat 

menyebabkan dismenorea. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Walaupun sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian mengenai 

pengaruh aktivitas fisik terhadap derajat keparahan dismenorea primer, namun 

belum terdapat penelitian yang membedakan antara aktivitas fisik ringan dan 

berat terhadap derajat keparahan dismenorea primer.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

• Apakah terdapat pengaruh aktivitas fisik ringan terhadap derajat keparahan 

dismenorea primer yang diukur selama 3 bulan. 

• Apakah terdapat pengaruh aktivitas fisik berat terhadap derajat keparahan 

dismenorea primer yang diukur selama 3 bulan. 

• Apakah terdapat perbedaan aktivitas fisik ringan dan berat yang diukur 

dengan Global Physical Activity Questionnaire terhadap derajat keparahan 

dismenorea primer yang diukur dengan WaLIDD score pada mahasiswi 

Universitas Pelita Harapan. 



 

 

 

 

 

4 

1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui derajat dismenorea primer pada mahasiswi 

Universitas Pelita Harapan. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Untuk mengetahui perbedaan aktivitas fisik ringan dan berat yang 

diukur dengan Global Physical Activity Questionnaire terhadap 

derajat keparahan dismenorea primer yang diukur dengan WaLIDD 

score pada mahasiswi Universitas Pelita Harapan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh aktivitas fisik 

terhadap derajat keparahan dismenorea primer. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswi Universitas Pelita 

Harapan akan pentingnya aktivitas fisik untuk mengurangi derajat 

keparahan dismenorea primer. 
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