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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Remaja perempuan umumnya mengalami pubertas di usia 8- 13 

tahun, yang merupakan masa peralihan dari masa anak- anak ke masa 

dewasa. Pada masa pertumbuhan tersebut terjadi proses pematangan fisik, 

perilaku, kognitif, maupun emosional.1,2 Perubahannya sendiri dibagi 

dalam dua jenis yaitu, perubahan primer yaitu dengan mengalaminya 

menstruasi dan perubahan sekunder yang meliputi pertumbuhan payudara, 

rambut kemaluan, hingga tinggi badan.3 

Menstruasi diartikan dengan siklus peluruhan dari lapisan dinding 

rahim sehingga terjadilah perdarahan yang keluar dari vagina. Menarke 

adalah menstruasi pertama yang merupakan peristiwa penting dalam 

kehidupan seorang wanita4 yang umumnya dirasakan pada rentang usia 

12- 14 tahun.5 Kejadian ini merupakan hal yang alami dan umum sehingga 

dipastikan bagi wanita normal untuk mengalami proses tersebut. Namun 

pada kenyataannya terdapat wanita di usia produktif yang cenderung 

mengalami gangguan terkait dengan menstruasi diantaranya seperti siklus 

menstruasi yang tidak lancar, timbulnya rasa tidak nyaman seperti sakit 

kepala, mual, muntah, pegal- pegal di bagian kaki dan pinggang, serta 

kram/ nyeri haid.4 

Dismenorea atau nyeri haid merupakan suatu keadaan yang 

dirasakan sebelum atau saat menstruasi. Bagi beberapa wanita gejala 

dismenorea disebutkan sebagai salah satu keluhan utama di saat menjelang 

menstruasi. Dismenorea juga merupakan salah satu penyebab utama 

morbiditas ginekologi pada wanita usia produktif. Dismenorea sendiri 

dibagi kedalam 2 jenis yaitu dismenorea primer dimana terjadinya nyeri 

haid bukan karena masalah pelvis, dan dismenorea sekunder yaitu nyeri 

haid dengan masalah pelvis.6 
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Angka kejadian dismenorea di Indonesia sebesar 64,25% yang 

terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder.7 

Sedangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purbaning 

indri astuti, Widaryati, Anjarwati kepada siswi kelas XI SMA N I Sleman 

Yogyakarta dengan rentang usia 11- 14 tahun, mendapatkan hasil 

prevalensi dismenorea 65,46%.8 

Keadaan nyeri haid diterima sebagai hal yang normal saat 

menjelang menstruasi sehingga para wanita tidak melaporkan dan tidak 

mencari bantuan medis. Dampak dari dismenorea adalah membuat para 

wanita kurang berkonsentrasi sehingga memberikan efek negatif terhadap 

kinerja akademik murid, mempengaruhi kehidupan bersosial (46%), 

melimitasi aktivitas sehari- hari (58,9%) sehingga banyak wanita 

mengambil keputusan untuk tidak hadir untuk sekolah ataupun kerja (38- 

45,6%)9,10 Sehingga keadaan ini membutuhkan perhatian tenaga medis 

karena dismenorea ini sangat umum untuk dijumpai. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan usia menarke 

dengan dismenorea primer pada mahasiswi FK UPH. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dismenorea primer merupakan keadaan yang umum untuk dijumpai 

dikalangan wanita usia produktif yang memberikan dampak cukup tinggi 

pada kehidupan wanita dengan membatasi aktivitas sehari- hari. Sudah 

terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hubungan ini, 

akan tetapi terjadinya kontroversial karena terdapat perbedaan hasil. Maka 

pada penelitian ini peneliti ingin membuktikan apakah terdapat hubungan 

antara usia menarke terhadap kejadian dismenorea primer di populasi 

mahasiswi FK UPH.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1) Adakah hubungan antara usia menarke dengan dismenorea primer 

terhadap mahasiswi FK UPH 
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2) Berapa distribusi usia mahasiswi FK UPH saat mengalami 

menarke 

3) Berapa besar angka kejadian dismenorea primer di kalangan 

mahasiswi FK UPH 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara menarke dengan kejadian 

dismenorea primer  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui distribusi usia mahasiswi FK UPH saat mengalami 

menarke 

2) Mengetahui berapa besar angka kejadian dismenorea primer di 

kalangan mahasiswi FK UPH  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pengetahuan para mahasiswi mengenai dismenorea.  

1.5.2 Manfaat Praktisi 

Diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan bagi para 

mahasiswi mengenai dismenorea primer untuk mengetahui faktor 

penyebab dan penanganan yang tepat.  

  


