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ABSTRAK 

Berdasarkan data yang didapat dari WHO (2014) Angka kejadian nyeri dismenore di dunia 

masih sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% perempuan disetiap Negara mengalami dismenore. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara status gizi, aktivitas fisik, dan 

pengetahuan dengan kejadian dismenore pada remaja putri di SMAN 6 Surakarta. Penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional yang dilaksanakan 

pada bulan November 2020. Total sampel penelitian ini adalah 148 remaja putri kelas 3 SMAN 

6 Surakarta. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi eksklusi 

dan disajikan dalam tabulasi silang, kemudian dianalisis dengan Chi Square test. Hasil 

penelitian menunjukan sebagian besar responden berusia 17 tahun (70,3%), memiliki status gizi 

tidak normal (overweight) (62,2%), tidak melakukan aktivitas fisik secara teratur (81,1%), 

pengetahuan kurang (79,7%) dan mengalami dismenore (78,4%). Hasil uji statistik Chi Square 

test P(value) status gizi (0,002), aktivitas fisik (0,000) dan pengetahuan (0,000) sehingga P < 

0,05. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan 

dismenore, aktivitas fisik dengan dismenore, dan pengatahuan dengan dismenore. 

Kata Kunci: status gizi, aktivitas fisik, pengetahuan, dismenore, remaja putri. 

 

 

ABSTRACT 

Based on data obtained from WHO (2014), the incidence of dysmenorrhea pain in the world is 

still very large. On average, more than 50% of women in every country experience 

dysmenorrhea. The purpose of this study was to determine the relationship between nutritional 

status, physical activity, and knowledge with the incidence of dysmenorrhea in adolescent girl 

of SMAN 6 Surakarta. This research is a quantitative research with a descriptive correlational 

research type which was conducted in November 2020. The sample of this study was 148 female 

student in grade 3 at SMAN 6 Surakarta. The sample was taken by using purposive sampling 

technique and presented in cross tabulation, then analyzed by using the Chi Square test. The 

results showed that most of the respondents were 17 years old (70.3%), had abnormal 

nutritional status (62.2%), did not do regular physical activity (81.1%), lacked knowledge 

(79.7%) and dysmenorrhea (78.4%). The results of thestatistical Chi Square test P (value) 

nutritional status (0.002), physical activity (0.000) and knowledge (0.000) so that P <0.05. It 

means there is a relationship between nutritional status with dysmenorrhea, physical activity 

with dysmenorrhea, and knowledge with dysmenorrhea. 
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PENDAHULUAN 

Dismenore merupakan kondisi dimana rasa 

yang sangat sakit di bagian perut dari mulai 

perut bagian bawah yang terkadang 

sakitnya bisa meluas sampai ke bagian 

pinggang, punggung bawah dan paha 

(Mulyani, 2012 dalam Februanti, 2017). 

Dismenore ini bisa muncul 2 atau 3 tahun 

setelah menarche atau datang bulan yang 

pertama kali. Menurut (Nugroho, 2015) 

Dismenore ini bisa saja terjadi sebelum 

datang bulan, saat datang bulan maupun 

setelah datang bulan. 

Prevalensi Dismenore di Indonesia sebesar 

64,25% yang terdiri dari 54,89% 

Dismenore primer dan 9,36% Dismenore 

sekunder (Larasati & Alatas, 2016). 

Menurut (Fatmawati, 2016) di Jawa Tengah 

angka kejadian Dismenore secara umum 

sebanyak 56%. Prevalensi Dismenore yang 

terjadi pada remaja di kota Surakarta 

sebanyak 87,7 (Handayani, 2013). Karena 

penderita Dismenore paling banyak terjadi 

pada masa remaja atau masa produktif, 

akibatnya Dismenore menyebabkan 

ketidakhadiran pada absensi sekolah 

sebanyak 39,9% (Handayani, 2013). 

Disebutkan juga di dalam (Gulzar, dkk, 

2015) bahwa 40% wanita di Pakistan tidak 

masuk sekolah dan menambah absen 

selama mereka Dismenore dan di  Iran 

sebanyak 51% wanita absen dari pekerjaan 

atau sekolah karena mengalami Dismenore. 

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan 

Dismenore adalah status gizi (Nurwana, 

dkk. 2017). Wanita yang obesitas atau 

overweight dapat menjadi faktor risiko dari 

Dismenore karena saat kelebihan berat 

badan maka terdapat jaringan lemak yang 

berlebihan yang dapat mengakibatkan 

hiperplasi pembuluh darah 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 (Nurwana, dkk. 

2017).  

Dalam penelitian Angelia, et al (2016) 

diperoleh bahwa salah satu faktor yang 

berhubungan atau yang mempengaruhi 

kejadian Dismenore primer selain status 

gizi adalah olahraga/aktivitas fisik. Hal 

tersebut dikarenakan kebiasaan olahraga  

menyebabkan peningkatan ambilan O2 ke 

seluruh tubuh, vasodilatasi pembuluh darah 

dan pengeluaran hormon endorfin. Dilatasi 

pembuluh darah akan membantu 

mengurangi terjadinya vasokonstriksi 

pembuluh darah pada saat menstruasi 

sehingga suplai O2 ke endometrium tidak 

terhambat dan terjadi pengeluaran hormon 

endorfin. Hal tersebut akan membantu 

mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada 

saat menstruasi (Wiranto G, 2013) 

Tingkat pengetahuan adalah hal yang tidak 

kalah penting dalam kejadian Dismenore 

pada remaja. Tidak banyak ditemukan 



sekolah-sekolah menengah pertama 

maupun menengah ke atas memberikan 

pendidikan kesehatan yang sangat 

dibutuhkan oleh remaja termasuk datang 

bulan, Dismenore dan bagaimana cara 

penanganannya. Remaja dengan 

pengetahuan  kurang tentang kesehatan 

reproduksi akan memiliki masalah dalam 

menghadapi dismenore. 

Berdasarkan informasi bahwa masih banyak 

remaja yang mengalami dismenore hal ini 

dikhawatirkan  akan mengganggu  aktifitas  

belajar mereka.  Penelitian  ini penting  

untuk  dilakukan agar  dapat mengetahui  

kejadian dismenore serta   keterkaitannya   

atau  hubungannya   dengan status gizi, 

aktivitas fisik, dan pengetahuan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

korelasional. Penelitian Korelasional 

mengkaji hubungan antara variabel. Peneliti 

dapat mencari, menjelaskan sesuatu 

hubungan, memperkirakan dan menguji 

berdasarkan teori yang ada. Penelitian 

Korelasional bertujuan mengungkapkan 

hubungan korelatif antar variabel.  

Penelitian  ini  dilaksanakan  di salah  satu  

SMA  di Surakarta. Pengambilan data 

dilakukan pada bulan November – 

Desember 2020. Populasi  dalam  penelitian  

ini adalah semua siswi kelas 3 yang 

berjumlah 235   siswi.   Sampel   dalam   

penelitian   ini   adalah sebagian siswi kelas 

3. Besar sampel dalam penelitian    ini    

ditetapkan    berdasarkan    rumus Solvin.  

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah 

siswi kelas 3 SMA Negeri 6 Surakarta yang 

sudah mengalami menstruasi dan siswi 

kelas 3 SMA Negeri 6 Surakarta yang 

memiliki indeks masa tubuh overweight 

(tidak normal) dan normal.  

 

Teknik pengambilan sampling dalam 

penelitian ini adalah Purposive sampling 

yang merupakan suatu teknik penetapan 

sampel dengan cara memilih sampel 

diantara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik 

populasi yang telah dikenal sebelumnya. 

 

Penelitian ini menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner untuk 

mengukur pengetahuan dan dismenore, 

lembar ukur untuk mengukur Status gizi, 

dan lembar observasi untuk aktivitas fisik. 

 

Analisis  univariat  dapat  menggambarkan 

kriteria dari  sampel  yang diteliti,  seperti 

usia responden,  status gizi, aktivitas fisik, 

pengetahuan, kejadian dismenore, dan 

derajat dismenore. Analisis   bivariat adalah 

tahapan  untuk  mengetahui  apakah  

terdapat hubungan  antara  status gizi, 

aktivitas fisik, dan pengetahuann terhadap  

kejadian dismenore pada remaja putri 

dengan menggunakan Chi  Square  Test. 



Program  analisis  menggunakan perangkat  

lunak. Penelitian ini senantiasa  menjunjung  

tinggi kaidah - kaidah  penelitian, yaitu 

Etical Clearance, informed Consent, 

anonimity, dan confidentiality. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil - hasil penelitian dapat dilihat pada 

tabel - tabel yang disajikan.Tabel 1 

memperlihatkan hasil distribusi 

karakteristik responden berdasarkan usia. 

Tabel 1 

 Distribusi Karakteristik Responden 

berdasarkan Usia 

 Sumber : Data Primer 2020 

 

Berdasarkan pengelompokkan status gizi 

IMT/U menurut KEPMENKES No. 1995/ 

MENKES/ SK/ XII / 2010 didapatkan hasil 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2  

 Distribusi Status Gizi pada Remaja Putri 

 Sumber : Data Primer 2020 

 

Gambaran aktivitas fisik remaja putri kelas 

3 di SMA Negeri 6 Surakarta disajikan 

dalam tabel 3. 

 

Tabel 3 

Distribusi Aktivitas Fisik pada Remaja putri 

Sumber : Data Primer 2020 

 

Tingkap pengetahuan remaja putri kelas 3 

di SMA Negeri 6 Surakarta yang diukur 

menggunakan kuesioner disajikan dalam 

tabel 4. 

Tabel 4 

Distribusi Tingkat Pengtahuan pada Remaja 

Putri 

Sumber : Data Primer 2020  

Kejadian dismenore pada remaja putri kelas 

3 di SMA Negeri 6 Surakarta didapatkan 

hasil seperti yang dipaparkan didalam tabel 

5. 

Tabel 5 

Distribusi Kejadian Dismenore Remaja 

Putri  

Sumber : Data Primer 2020 

Gambaran derajat nyeri dari dismenore 

primer didapatkan hasil yang dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

 

 

Usia          Jumlah          Persentase 

16 Tahun          10  6,7 %  

17 Tahun         104  70,3 % 

18 Tahun          34  23,0 % 

Total            148  100 % 

Pengetahuan     Jumlah      Presentase 

Cukup          30           20,3 % 

Kurang          118           79,7 % 

Total          148           100% 

Status Gizi     Jumlah          Presentase 

Normal           56    37,8 % 

Tidak Normal            92    62,2 % 

Total        148    100% 

Aktivitas Fisik       Jumlah       Presentase 

Teratur              28               18,9 % 

Tidak Teratur          120              81,1 % 

Total                        148 100% 

Dismenore           Jumlah             Presentase 

Ya      116    78,4 % 

Tidak       32    21,6 % 

Total      148     100% 



Tabel 6 

Distribusi Derajat Dismenore Remaja Putri 

Derajat            Jumlah         Presentase 

Ringan     7             6 % 

Sedang                103                  88,8 % 

Berat                     6                     5,2 % 

Total   116           100% 

Sumber : Data Primer 2020 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 

hubungan status gizi dengan dismenore 

pada remaja putri di SMA Negeri 6 

Surakarta dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 

Analisis Hubungan Status Gizi dengan 

Kejadian Dismenore pada Remaja Putri 

Status Gizi         Dismenore     Total     Nilai p 

                           Ya     Tidak         

Normal               36         20        56         

Tidak Normal     80         12        92         0,002 

Total               116       32        148 

Sumber : Data Primer 2020 

Hasil penelitian yang menghubungkan 

aktivitas fisik dengan dismenore pada 

remaja putri dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8  

Analisis Hubungan Aktivitas Fisik dengan 

Kejadian Dismenore pada Remaja Putri 

Aktivitas            Dismenore      Total     Nilai P             

Fisik                  Ya      Tidak                                        

Teratur               10       18            28  

Tidak Teratur    106      14           120        0,000 

Total               116     32           148  

Sumber : Data Primer 2020 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 

hubungan Pengetahuan dengan dismenore 

pada remaja putri di SMA Negeri 6 

Surakarta dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 

Analisis Hubungan Pengetahuan dengan 

Kejadian Dismenore pada Remaja Putri 

Pengetahuan     Dismenore    Total   Nilai  P             

                          Ya      Tidak     

Baik                   0         0             0  

Cukup               14        16          30       0,000 

Kurang             102      16          118 

Total             116      32          148  

Sumber : Data Primer 2020 

Berdasarkan Tabel 1 didapat data bahwa 

karakteristik usia responden paling banyak 

pada usia 17 tahun yaitu sebanyak 104 

orang (70,3%), usia tertua adalah 18 tahun 

yaitu sebanyak 34 orang (23,0%) sedangkan 

usia termuda adalah 16 tahun yaitu 

sebanyak 10 orang (6,7%). Usia rata-rata 

remaja putri kelas 3 di SMA Negeri 6 

Surakarta adalah 17 tahun. 

a. Status Gizi 

Status gizi pada remaja diukur dengan 

menggunakan Indeks Masa Tubuh/Umur 

(IMT/U). Menurut Tarwoto, dkk (2013) 

status gizi pada remaja putri mempengaruhi 

sistem hormonalnya. Hal ini terkait dengan 

jumlah lemak dalam tubuhnya. Lemak 

dalam tubuh mampu memproduksi hormon 

yang mempengaruhi sistem reproduksi 

remaja putri, yaitu hormon estrogen. 

Sebagian remaja putri yang mengalami 

Dismenore memiliki status gizi normal 

sebanyak 36 remaja (64,3%) dan status gizi 

tidak normal sebanyak 80 remaja (87%). 

Sebagian remaja putri yang tidak 

mengalami Dismenore memiliki status gizi 

normal yaitu sebanyak 20 remaja (35,7%) 



dari pada status gizi tidak normal sebanyak 

12 remaja (13%).  

Berdasarkan analisis statistik yang telah 

dilakukan dengan uji Chi Square Test 

tentang hubungan status gizi dengan 

kejadian Dismenore didapat P < 0,05 

dimana P = 0,002, maka Ho ditolak artinya 

ada hubungan antara status gizi dengan 

kejadian Dismenore, seperti yang tersaji 

pada Tabel 7. Hal ini membuktikan bahwa 

sebagian besar remaja putri yang 

mengalami Dismenore adalah remaja putri 

dengan status gizi tidak normal. Hal ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hadikasari (2015) yang 

menyebutkan bahwa status gizi lebih 

(overweight) dapat mengakibatkan 

Dismenore karena terdapat jaringan lemak 

yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

hiperplasi pembuluh darah 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.  

Sama halnya dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Noviandari (2016) 

yang mengatakan bahwa status gizi yang 

mempengaruhi menstruasi adalah status gizi 

berlebih yang terdiri dari status gizi gemuk 

dan obesitas. Status gizi berlebih seperti 

gemuk dan obesitas akan berdampak pada 

fungsi sistem hormonal tubuh, mengingat 

bahwa lemak mampu memproduksi 

estrogen yang mengakibatkan gangguan 

menstruasi. Bentuk gangguan menstruasi 

bermacam-macam. Menurut Verawaty dan 

Rahayu (2012) yang ditulis kembali dalam 

Noviandari (2016) salah satu gangguan 

menstruasi adalah nyeri pada waktu 

menstruasi (dismenore). 

b. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah kegiatan atau 

aktivitas yang menyebabkan peningkatan 

energi oleh tubuh melampaui energi 

istirahat. Aktivitas fisik disebut juga 

aktivitas eksternal, yaitu sesuatu yang 

menggunakan tenaga atau energi untuk 

melakukan berbagai kegiatan fisik, seperti 

berjalan, berlari, dan berolahraga (Haskell 

et al, 2007 dalam Medikora, 2013). Remaja 

yang mengalami Dismenore mayoritas tidak 

melakukan olahraga secara teratur yaitu 

sebanyak 106 remaja (88,3 %) dari pada 

yang melakukan olahraga secara teratur 

sebanyak 10 remaja (35,7 %). Sedangkan 

remaja yang tidak mengalami Dismenore 

mayoritas adalah remaja yang melakukan 

olahraga secara teratur sebanyak 18 remaja 

(64,3 %) dari pada remaja yang tidak 

melakukan olahraga secara teratur sebanyak 

14 remaja (11,7 %).  

Dari hasil analisis statistik yang telah 

dilakukan dengan uji Chi Square Test 

tentang hubungan keteraturan melakukan 

olahraga dengan kejadian Dismenore 

didapat P < 0,05 dimana P = 0,000, maka 

Ho ditolak artinya ada hubungan 



keteraturan olahraga dengan kejadian 

Dismenore. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hadikasari 

(2015) yang mengatakan bahwa kejadian 

Dismenore akan meningkat dengan 

kurangnya olahraga, sehingga ketika terjadi 

Dismenore oksigen tidak dapat tersalurkan 

ke pembuluh – pembuluh darah yang saat 

ini mengalami vasokonstriksi sehingga 

menimbulkan timbulnya rasa nyeri tetapi 

apabila seseorang teratur melakukan 

olahraga maka dia dapat menyediakan 

oksigen hampir 2 kali lipat per menit 

sehingga oksigen tersampaikan pada 

pembuluh darah yang mengalami 

vasokonstriksi. Hal ini akan menyebabkan 

menurunnya kejadian Dismenore. 

Sejalan dengan penelitian yang di tulis oleh 

Wiranto G (2013), memiliki kebiasaan 

olahraga yang teratur akan membantu 

mengurangi terjadinya vasokonstriksi 

pembuluh darah pada saat menstruasi 

sehingga suplai O2 ke endometrium tidak 

terhambat dan terjadi pengeluaran hormon 

endorfin. Hal tersebut akan membantu 

mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada 

saat menstruasi. 

c. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Pengetahuan adalah hasil 

penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera 

yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, 

dan sebagiannya). Waktu penginderaan 

sampai menghasilkan pengetahuan tersebut 

sangat dipengaruhi oleh intesitas persepsi 

terhadap objek. Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui 

indera pendengaran (telinga) dan indera 

penglihatan (mata) ( Notoatmodjo, 2012 ). 

Dalam penelitian ini remaja putri yang 

mengalami Dismenore mayoritas memiliki 

pengetahuan kurang sebanyak 102 remaja 

(86,4 %) dari pada remaja putri dengan 

pengetahuan cukup yaitu sebanyak 14 

remaja (46,7%). Pada remaja putri yang 

tidak mengalami Dismenore didapat jumlah 

yang sama antara remaja dengan 

pengetahuan Cukup dan Kurang yaitu 

masing-masing sebanyak 16 remaja 

(53,3%) dan (13,6%).  

Dari hasil analisis statistik yang telah 

dilakukan dengan menggunakan uji Chi 

Square Test tentang hubungan pengetahuan 

dengan kejadian Dismenore didapat P < 

0,05 dimana P = 0,000, maka Ho ditolak 

artinya ada hubungan pengetahuan dengan 

kejadian Dismenore. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang ditulis oleh 

Hadikasari (2015). Hadikasari (2015) 

menuliskan bahwa mereka yang memiliki 

informasi kurang menganggap hal tersebut 

sebagai suatu permasalahan yang dapat 

menyulitkan mereka. Mereka tidak siap 

untuk menghadapi menstruasi dan segala 

hal yang akan di alami oleh remaja putri. 

Akhirnya kecemasan melanda mereka dan 

mengakibatkan penurunan terhadap ambang 



nyeri yang pada akhirnya membuat nyeri 

haid menjadi lebih berat.  

Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Listiana (2016) yang 

menuliskan bahwa pengetahuan seseorang 

dapat mempengaruhi terjadinnya 

dismenore. Hal ini karena pengetahuan 

seseorang akan mempengaruhi perilakunya. 

Kurangnya pengetahuan tentang dismenore, 

mengakibatkan remaja memiliki kecemasan 

dalam menghadapi masalah menstruasia 

ataupun dismenore sehingga 

mengakibatkan nyeri haid menjadi lebih 

berat.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

hubungan antara status gizi, aktivitas fisik, 

dan pengetahuan dengan kejadian 

dismenore pada remaja putri di SMA 

Negeri 6 Surakarta, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan antara status gizi 

dengan kejadian Dismenore (nilai P = 

0,002), pada remaja putri di SMA 

Negeri 6 Surakarta. 

b. Terdapat hubungan antara aktivitas 

fisik dengan kejadian Dismenore (nilai 

P = 0,000) pada remaja putri di SMA 

Negeri 6 Surakarta. 

c. Terdapat hubungan antara 

Pengetahuan dengan kejadian 

Dismenore (nilai P = 0,000) pada 

remaja putri di SMA Negeri 6 

Surakarta. 

Dari penelitian ini peneliti memberi saran 

bagi Peneliti selanjutnya diharapkan 

peneliti selanjutnya melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan sebab akibat 

Dismenore dengan mengembangkan 

variabel penelitian yang belum dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini. Peneliti 

selanjutnya dapat meneliti dengan variabel 

status gizi underweight, usia responden 

remaja muda dan madya, Siswi SMA kelas 

1 dan 2, melakukan pengukuran berat badan 

dan tinggi badan secara langsung dan 

meneliti faktor penyebab dismenore yang 

lainnya. 
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