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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan 

seseorang. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak kemasa dewasa yang 

ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, biologis,  emosional, dan 

social (F.J Monks, Koers, Haditomo, 2002). Perubahan paling awal muncul yaitu 

perkembangan secara biologis. Salah satu tanda perubahan secara biologis yaitu 

mulainya remaja putri mengalami menstruasi (Wijayanti, 2009). 

Menstruasi merupakan bagian dari proses reguler yang mempersiapkan tubuh 

wanita setiap bulannya untuk kehamilan. Usia remaja putri pada waktu pertama 

kalinya muncul menstruasi (menarche) bervariasi lebar, yaitu antara 10-16 tahun, 

tetapi rata-ratanya 12,5 tahun (Wijayanti, 2009). Walaupun menstruasi datang setiap 

bulan pada usia reproduksi, banyak wanita yang mengalami ketidaknyamanan fisik 

saat menjelang atau selama haid berlangsung. Salah satu ketidaknyamanan fisik saat 

menstruasi yaitu dismenore (Chudnoff, 2005). 

Dismenore (nyeri haid) adalah nyeri yang timbul akibat kontraksi disritmik 

endometrium yang menimbulkan gejala, mulai dari nyeri ringan sampai berat pada 

perut bagian bawah (Baziad, 2005). Dismenore dibagi menjadi primer dan sekunder 

Dismenore primer didefinisikan sebagai nyeri menstruasi pada wanita dengan 

anatomi pelvik yang normal dan biasanya dimulai pada masa remaja (French, 2005). 
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Dismenore sekunder didefinisikan sebagai nyeri menstruasi yang diakibatkan adanya 

anatomi ataupun makroskopik yang patologis dari pelvik. Kondisi yang paling sering 

terjadi pada wanita usia 30-45 tahun (Calis, Popat, Devra, dan Kalantaridou, 2009). 

Dismenore banyak dialami oleh para wanita. Di Amerika Serikat diperkirakan 

antara 20-90% wanita mengalami dismenore, dan 10-15% diantaranya mengalami 

dismenore berat (Annathayakheisha, 2009), dan 75-85% wanita yang mengalami 

dismenore ringan (Abbaspour, 2006). Telah diperkirakan bahwa lebih dari 140 juta 

jam kerja hilang setiap tahunnya di Amerika Serikat karena dismenore primer 

(French, 2005). Sebuah studi longitudinal secara kohort pada wanita Swedia 

ditemukan prevalensi dismenore adalah 90% pada wanita usia 19 tahun dan 67% 

pada wanita usia 24 tahun. Sepuluh persen dari wanita usia 24 tahun yang dilaporkan 

tersebut mengalami nyeri yang sampai mengganggu kegiatan sehari-hari (Chudnoff, 

2005). Di Indonesia angka kejadian dismenore sebesar 64,25 % yang terdiri dari 

54,89% dismenore primer dan 9,36 % dismenore sekunder (Widjanarko, 2006). Di 

Surabaya di dapatkan 1,07 % - 1,31 % dari jumlah penderita dismenore datang 

kebagian kebidanan (Warianto, 2008). 

Mengatasi dismenore dapat dilakukan dengan terapi medikamentosa maupun 

non-medikamentosa, secara medikamentosa dapat diberikan obat OAINS (obat anti-

inflamasi non steroid) yang menghambat pembentukan prostaglandin seperti 

ibuprofen, naproksen, asam mefenamat dan kontrasepsi oral. Sedangkan pengobatan 

non-medikamentosa dapat dilakukan dengan pembedahan, thermoablasi, perbaikan 

nutrisi, dan salah satunya dengan olahraga. Latihan-latihan olahraga yang ringan 
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sangat dianjurkan untuk mengurangi derajat dismenore. Olahraga aerobik seperti 

berjalan kaki, jongging, bersepeda, renang dan senam merupakan salah satu teknik 

relaksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri (Abbaspour,2006). Hal ini 

disebabkan saat melakukan olahraga aerobik tubuh akan menghasilkan hormon 

endorphine. Endorphine dihasilkan di otak dan susunan syaraf tulang belakang. 

Hormon ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang diproduksi otak 

sehingga menimbulkan rasa nyaman (Harry, 2007). Dari hasil penelitian ternyata 

dismenore lebih sedikit terjadi pada olahragawati dibandingkan wanita yang tidak 

melakukan olahraga (Izzo & Labriola, 1991). 

Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang menggunakan proses penggunaan 

energi secara aerobik. Bersepeda adalah cara yang baik untuk melatih pernapasan, 

kerja jantung dan kebugaran otot. Selain itu bersepeda memiliki keindahan bahwa 

dapat lebih memperkuat tubuh dan jiwa secara simultan (Burke & Edmund R, 1996 ). 

Menurut Moeloek (1984) bersepeda dapat meningkatkan pasokan darah dan oksigen 

sehingga akan memperlancar peredaran darah ke organ reproduksi yang mengalami 

vasokonstriksi, yang akan menyebabkan terjadinya penurunan derajat dismenore. 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

Fakultas Kedokteran Universitas swasta di kota Malang. Berdasarkan observasi 

pendahuluan terdapat komunitas sepeda pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008, sedangkan pada angkatan lain 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang tidak terdapat komunitas 

sepeda dan juga didapatkan bahwa sebesar 62,5 % dari total 72 mahasiswi Fakultas 
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Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008 mengalami 

dismenore yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data diatas 

maka perlu adanya penelitian untuk mencari alternatif terapi yang mudah dilakukan 

untuk menurunkan derajat dismenore. Hal tersebut mendasari penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Olahraga Bersepeda Dalam Menurunkan Derajat 

Dismenore Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang Angkatan 2008”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah olahraga bersepeda berpengaruh dalam menurunkan derajat dismenore 

pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh olahraga bersepeda dalam menurunkan derajat dismenore 

pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2008. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui insiden dismenore pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2008. 
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b. Mengukur derajat dismenore pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2008 saat mengalami dismenore sebelum 

melakukan olahraga bersepeda. 

c. Mengukur derajat dismenore pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2008 saat mengalami dismenore setelah 

melakukan olahraga bersepeda. 

d. Mengetahui perbedaan derajat dismenore sebelum dan setelah melakukan 

olahraga bersepeda antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2008. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademik 

Memberikan pengetahuan bahwa olahraga bersepeda dapat menurunkan derajat 

dismenore. 

1.4.2 Masyarakat 

a. Memberi informasi mengenai olahraga bersepeda yang dapat digunakan untuk 

menurunkan derajat dismenore. 

b. Dapat membantu para wanita yang mengalami dismenore dalam menurunkan 

derajat dismenore. 

1.4.3 Klinis 

Dapat menjadikan olahraga bersepeda sebagai salah satu alternatif terapi yang 

diterapkan untuk memberikan pelayanan bagi masalah dismenore. 


