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Hubungan kelebihan berat badan dengan dysmenorrhea primer 

pada mahasiswi Fakultas Kedokteran UNS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap wanita mengalami berbagai fase dalam kehidupannya. Fase ini 

meliputi prapubertas, pubertas, reproduksi, perimenopause, menopause dan 

senium atau usia tua ( Junita, 2004 ). 

Salah satu tanda seorang wanita telah memasuki fase pubertas adalah 

terjadinya haid atau menstruasi ( Savitri, 2006 ). Haid adalah peristiwa keluarnya 

darah dari vagina. Darah ini berasal dari rongga rahim dan timbul akibat 

terlepasnya selaput lendir rahim ( endometrium ) yang mengalami proses 

kemunduran dan kerusakan ( deskuamasi ). Karenanya dalam darah haid selain 

darah biasa terdapat pula sisa-sisa dan hancuran dari selaput lendir rahim tersebut 

( Surya, 2005 ).  

Pada saat menjelang haid atau selama fase haid sering dijumpai gangguan 

berupa nyeri haid atau disebut juga dysmenorrhea ( Galya et al, 2001 ). Menurut 

beberapa penelitian, kejadian dysmenorrhea tersebut dialami oleh lebih dari 

setengah wanita usia reproduksi dengan prevalensi yang beragam                                  
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( Bambang, 2006 ). Di Surabaya didapatkan 1,07 % hingga 1,31 %  yang 

mengalami dysmenorrhea dari jumlah penderita yang datang ke bagian kebidanan 

( Harun, 2002 ). Di Amerika Serikat, nyeri haid didapatkan pada 30-70% wanita 

dalam usia reproduksi, serta pada 60-70% wanita dewasa yang tidak menikah        

( Harun, 2002 ). 

Menurut ada tidaknya kelainan yang diamati, dysmenorrhea dibedakan 

menjadi dysmenorrhea primer  dan sekunder. Dysmenorrhea primer lebih banyak 

dijumpai, keluhannya lebih menonjol dan pengobatannya hanya berdasarkan pada 

gejala dan bukan pada penyebab pokoknya ( Jacoeb, 1990 ). 

Mahasiswi Fakultas Kedokteran merupakan peserta didik ( wanita ) yang 

terdaftar secara sah pada program pendidikan dokter yang diselenggarakan 

Universitas Sebelas Maret. Salah satu kewajibannya adalah menjaga kesehatan 

dirinya ( Anonim, 2002 ). 

Menjaga kesehatan diri sendiri dapat berupa menjaga berat badan, yang 

saat ini banyak wanita mengalami kelebihan berat badan bahkan sampai obesitas. 

Kelebihan berat badan berdampak pada kesehatan seseorang, diantaranya pada 

sistem kardiovasuler, gangguan fungsi hati, dan masalah ortopedik ( Damayanti 

Rusli Sjarif, 2002 ). Pada kesehatan reproduksi, kelebihan berat badan dapat 

menyebabkan nyeri haid ( Calis, 2006 ) 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menganggap perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kelebihan berat badan dengan 

dysmenorrhea primer pada mahasiswi fakultas kedokteran Universitas Sebelas 

Maret. 
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B. Rumusan Masalah                                                               

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah “Apakah ada 

hubungan kelebihan berat badan dengan dysmenorrhea primer pada mahasiswi 

fakultas kedokteran UNS?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kelebihan 

berat badan dengan dysmenorrhea primer pada mahasiswi fakultas kedokteran 

UNS. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

 Dapat memberikan informasi tentang sejauh mana hubungan antara 

kelebihan berat badan dengan dysmenorrhea primer. 

2. Manfaat Terapan 

Dengan diperoleh informasi mengenai hubungan kelebihan berat 

badan dengan dysmenorrhea primer pada mahasiswi fakultas 

kedokteran UNS, diharapkan para mahasiswi fakultas kedokteran 

mampu dan dapat menjaga berat badannya agar tetap  terkontrol, 

sehingga gangguan dysmenorrhea primer akibat  kelebihan berat 

badan dapat ditekan seminimal mungkin. 

 



5


