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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

1. Pengertian Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh merupakan suatu perhitungan matematis yang 

dinyatakan dalam berat badan (kilogram) dibagi dengan tinggi badan 

kuadrat (meter). Penggunaan perhitungan ini hanya dapat dilakukan pada 

seseorang yang berusia lebih dari 18 tahun, bukan atlet atau binaragawan, 

bayi, ibu hamil atau menyusui (DEPKES, 2015). 

Untuk mengetahui Indeks Massa Tubuh, dapat dihitung dengan rumus 

berikut ini: (Arisman, 2011 dalam Pradana, 2014) 

 

2. Komponen Indeks Massa Tubuh 

a. Tinggi Badan 

Pengukuran tinggi badan diukur dalam posisi berdiri tegak 

lurus, tanpa menggunakan alas kaki, kedua tangan rapat ke badan, 

punggung dan bokong menempel di dinding serta pandangan lurus 

kedepan dan kedua lengan menggantung relaks di samping badan. 

Bagian pengukur disejajarkan diatas kepala (vertex) dan harus ditekan 

atau diperkuat pada rambut yang tebal (Arisman, 2011 dalam 

Pradana, 2014). 

b. Berat Badan 

Pengukuran berat badan dapat dilakukan pada pagi hari ketika 

bangun tidur sebelum makan pagi, setelah 10-12 jam pengosongan 
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lambung. Timbangan badan perlu dikalibrasi pada angka nol sebagai 

permulaan dan nilai ketelitian 0,1 kg. Berat badan dapat dijadikan 

sebagai ukuran yang reliable dengan menggabungkan dan 

mempertimbangkannya terhadap parameter lain seperti tinggi badan, 

postur tubuh, proporsi lemak, otot, tulang dan komponen berat 

patologis (seperti edema dan splenomegaly) (Arisman, 2011 dalam 

Pradana, 2014). 

3. Faktor-faktor yang memepengaruhi Indeks Massa Tubuh 

a. Usia 

Indeks Massa Tubuh kategori obesitas memiliki hubungan 

yang signifikan dengan usia yang lebih tua. Pada penelitian ini 

kelompok usia 40-49 dan 50-59 tahun memiliki resiko lebih tinggi 

untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan kelompok usia 

kurang dari 40 tahun. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan proses 

metabolisme, berkurangnya aktifitas fisik, dan konsumsi makanan 

yang lebih sering (Kantachuyessiri et al., 2005 dalam Pradana, 2014). 

b. Jenis kelamin 

Indeks Massa Tubuh dengan kategori kelebihan berat badan 

lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Namun, angka kejadian 

Indeks Massa Tubuh dengan kategori obesitas lebih banyak yang 

ditemukan pada kaum perempuan dibandingkan laki-laki (Hill, 2006 

dalam Pradana, 2014). 

c. Pola makan 

Pola makan adalah rantai kebiasaan dalam mengkonsumsi 

makanan. Pola makan berkaitan dengan jenis makanan, proporsi dan 
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kombinasi makanan yang dimakan oleh seseorang, masyarakat 

maupun suatu populasi. Fast food sangat berkontribusi dalam 

peningkatan Indeks Massa Tubuh baik overweight maupun obesitas. 

Hal ini dikarenakan pada fast food terdapat kandungan lemak dan 

gula yang tinggi. Di samping itu, peningkatan porsi dan frekuensi 

makan juga dapat berpengaruh meningkatkan resiko obesitas 

(Abramowitz, 2004 dalam Pradana, 2014). 

d. Genetik 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa genetik 

merupakan salah satu faktor yang dapat memepengaruhi Indeks 

Massa Tubuh seseorang. Penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang 

dengan riwayat orang tua obesitas maka anaknya akan beresiko untuk 

obesitas. Kelebihan dan kekurangan Indeks Massa Tubuh cenderung 

berhubungan dengan keluarga atau orang tua yang merupakan faktor 

genetik (Wayan, 2015 dalam Ramadona, 2018). 

e. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik merupakan gerak tubuh yang disebabkan oleh 

meningkatnya kontraksi otot rangka dalam proses pengeluaran energi 

(WHO, 2016). Peningkatan Indeks Massa Tubuh (kelebihan berat 

badan dan obesitas) terjadi di semua kalangan baik remaja, orang 

dewasa, ataupun lansia. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan 

atau kurangnya aktivitas fisik dan lebih memilih untuk menghabiskan 

waktu senggang dengan menonton televisi, bermain komputer, dan 

penggunaan transportasi secara berlebihan (mobil, bus, dan sepeda 

motor) yang mana aktivitas ini dilakukan tanpa harus bergerak 
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(WHO, 2003). Seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan 

yang mengandung lemak dan tidak melakukan aktivitas fisik yang 

seimbang tentu akan mengalami obesitas (Nurcahyo, 2011 dalam 

Ramadona, 2018). Untuk menjaga kesehatan tubuh maka dibutuhkan 

aktivitas fisik baik yang sedang ataupun yang memerlukan banyak 

tenaga selama kurang lebih 30 menit setiap harinya dalam seminggu. 

Tetapi untuk menurunkan berat badan atau mencegah terjadinya 

peningkatan berat badan dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas 

fisik sekitar 60 menit dalam sehari (WHO, 2003). 

4. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

Pada orang dewasa yang berusia 20 tahun ke atas Indeks Massa 

Tubuh diinterpretasikan dalam kategori status berat badan yang sama 

baik pria maupun wanita. Sedangkan pada anak-anak dan remaja, Indeks 

Massa Tubuh diinterpretasikan berdasarkan usia dan jenis kelamin (CDC, 

2009 dalam Valayati, 2014). 

Untuk kepentingan Indonesia, batas ambang dimodifikasi lagi 

berdasarkan pengalaman klinis dan hasil penelitian dibeberapa negara 

berkembang. Batas ambang Indeks Massa Tubuh untuk Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh Berdasarkan Kriteria Asia Pasifik 

Klasifikasi IMT (Kg/m²) 

Berat badan Kurang <18,5 

Kisaran Normal 18,5-22,9 

Berat Badan Lebih : ≥23,0 

Beresiko 23,0-24,9 

Obes I 25,0-29,9 

Obes II ≥30,0 

 Sumber: The Asia-Pasific Perspective: Redefining Obesity and its Treatment (2000) 
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B. Overweight 

1. Pengertian Overweight 

Overweight adalah kelebihan berat badan akibat adanya penumpukan 

lemak abnormal atau berlebihan yang dapat menggangu kesehatan. 

Seseorang digolongkan overweight ketika Indeks Massa Tubuh lebih 

besar atau sama dengan 23 (Kg/m²). Pada tahun 2014, 39% orang dewasa 

berusia 18 tahun ke atas (38% pria dan 40% wanita) mengalami 

kelebihan berat badan (WHO, 2015). 

2. Faktor-faktor penyebab overweight 

Overweight disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kalori 

yang dikonsumsi dan kalori yang dikeluarkan. Secara umum terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi overweight yaitu peningkatan 

asupan makanan yang memiliki kandungan lemak tinggi, dan 

peningkatan aktivitas fisik yang menggunakan sedikit gerak dalam segala 

macam pekerjaan, perubahan moda transportasi, dan meningkatnya 

urbanisasi. Perubahan lingkungan masyarakat terkait dengan 

pembangunan serta kurangnya kebijakan yang mendukung di sektor-

sektor seperti kesehatan, pertanian, transportasi, perencanaan kota, 

lingkungan, pengolahan makanan, distribusi, pemasaran dan pendidikan 

menyebabkan adanya perubahan pola diet dan aktivitas fisik (WHO, 

2015). 

a. Faktor Genetik 

Faktor genetik merupakan salah satu faktor yang berperan 

besar sebagai penyebab overweight. Jika seseorang memiliki 

kedua orang tua yang mengalami overweight atau obesitas maka 
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80% akan menurun pada anaknya, jika salah satu dari orang tua 

mengalami overweight atau obesitas maka 40% akan menurun 

kepada anaknya dan jika kedua orang tua tidak mengalami 

overweight atau obesitas maka hanya 14% saja yang menurun 

kepada anaknya (Sjarif, 2011). Data dari berbagai studi genetik 

menunjukkan adanya beberapa alel yang menunjukkan 

predisposisi yang mengakibatkan oveweight atau obesitas. Selain 

itu, terdapat interaksi antara faktor genetik dengan kelebihan 

asupan makanan serta penurunan aktivitas fisik. Dalam suatu studi 

genetik terbaru diindentifikasi bahwa adanya mutasi gen yang 

menyebabkan overweight atau obesitas (Kurdanti et al., 2015). 

b. Faktor Lingkungan 

1) Aktivitas fisik 

Orang yang memiliki aktivitas fisik rendah atau sedang 

lebih membutuhkan sedikit kalori untuk dikeluarkan 

dibandingkan dengan orang dengan aktivitas fisik tinggi. 

Seseorang dengan pola hidup yang kurang aktif atau biasa 

disebut dengan sedentary lifestyle  seperti duduk berjam-jam 

memainkan smartphone, komputer dan menonton tv akan 

cenderung mengalami overweight atau obesitas karena 

ketidaseimbangan antara enrgi yang dikeluarkan dengan 

konsumsi makanan yang tinggi (Kurdanti et al., 2015). Gaya 

hidup dengan aktivitas fisik yang rendah akan berpengaruh 

terhadap kondisi tubuh seseorang. Aktivitas fisik dibutuhkan 
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untuk membakar energi dalam tubuh (Proverawati dan 

Asfuah, 2009).  

2) Asupan makanan 

Pada zaman modern sekarang ini, semuanya 

berkembang menjadi serba mudah dan instan. Hal ini juga 

terjadi pada asupan makanan yang dikonsumsi. Asupan 

makanan yang dikonsumsi berupa makanan cepat saji (fast 

food) yang mana memiliki kandungan tinggi lemak, gula dan 

karbohidrat sederhana serta meningkatnya porsi makan 

sehingga dapat mengakibatkan overweight atau obesitas 

(Pradana, 2014). 

3. Dampak Overweight   

Dampak dari overweight adalah meningkatnya faktor risiko untuk 

terkena penyakit seperti penyakit cardiovaskuler (terutama penyakit 

jantung dan stroke) yang merupakan penyebab utama kematian pada 

tahun 2012, diabetes, gangguan musculoskeletal (terutama osteoarthritis 

– penyakit degenerative yang sangat melumpuhkan sendi), dan beberapa 

jenis kanker (endometrium, payudara, dan usus besar) (WHO, 2015). 

Indeks Massa Tubuh (IMT) berhubungan dengan kejadian dismenore 

primer. wanita dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) kategori kelebihan 

berat badan (overweight) lebih mungkin untuk menderita dismeore primer 

dibandingkan dengan IMT normal (Charu et al., 2012). Pada wanita 

dengan kelebihan berat badan cenderung memiliki lemak yang berlebih 

yang dapat memicu timbulnya hormon yang dapat menggangu sistem 

reproduksi pada saat menstruasi sehingga menimbulkan nyeri (Manorek 
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et al., 2014). Ditemukan bahwa kelebihan berat badan memiliki frekuensi 

dismenore primer dua kali lebih besar dibandingkan dengan kekurangan 

berat badan dan memungkinkan mengalami nyeri lebih lama (Chauhan 

dan Kala, 2012).  

C. Menstruasi 

1. Pengertian Menstruasi 

Menstruasi merupakan suatu keadaan normal atau fisiologis, dimana 

terjadi peristiwa pengeluaran darah, lendir dan sisa-sisa sel secara berkala 

yang berasal dari mukosa uterus dan terjadinya menstruasi relatif teratur 

mulai dari masa menarche sampai menopause, kecuali pada masa hamil 

dan laktasi. Lama pendaharan ketika menstruasi bervariasi, tapi pada 

umumnya terjadi 4-6 hari, namun 2-9 hari masih termasuk dalam 

fisiologis menstruasi (Barret et al., 2009 dalam Kurniawan, 2016). 

2. Anatomi Reproduksi Wanita 

a. Organ Reproduksi Bagian Dalam (Genetalia Interna) 

1) Ovarium (indung telur) 

Ovarium terdiri dari satu pasang, letaknya berada di dinding 

perut bagian belakang (peritoneum) dengan alat penggantung 

yang bernama mesovarium. Manusia memiliki ukuran ovarium 

yang tidak sebanding dengan ukuran tubuh, memiliki struktur 

padat (compacta), jika tidak dalam masa subur akan berbentuk 

pipih dan pada masa subur akan berbentuk bulat dengan 

permukaan rata seperti bisul. Ovarium berfungsi sebagai produksi 

sel telur (ovum) dan sekresi hormon yaitu hormon estrogen dan 
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progesterone. Proses pembentukan sel telur di dalam ovarium 

disebut oogenesis (Yatim, 2001 dalam Sinaga et al., 2017). 

2) Tuba Fallopii (saluran telur) 

Tuba fallopii merupakan saluran penghubung antara ovarium 

dengan rahim (uterus), tuba fallopii terdiri dari satu pasang 

dengan alat penggantung yang bernama mesosal pinx. Tuba 

fallopii memiliki bentuk saluran yang berkelok-kelok yang 

disebut tuba uterine. Bagian kepala terbuka dengan lubang yang 

disebut osteum tuba abdominale, dan pada bibirnya terdapat 

juluran seperti jari-jari dikenal sebagai fimbriae yang berfungsi 

untuk membantu masuknya telur dari indung telur ke dalam 

saluran telur. Ke arah caudal (bagian ekor) dari mulut saluran 

telur menyempit sehingga berbentuk seperti corong yang disebut 

fundibulum. Bagian-bagian lain dari saluran telur adalah ampula 

yang meliputi kira-kira setengah dari panjang saluran telur, dan 

isthmus merupakan bagian menyempit yang berhubungan dengan 

rahim. Saluran telur berfungsi sebagai saluran yang dilewati sel 

telur dan spermatozoa ke tempat pembuahan, sebagai tempat 

pembuahan, pengaktifan (kapasitasi) spermatozoa, dan tempat 

pembelahan zigot (Ganong et al., 2015). 

3) Uterus (Rahim) 

Berbentuk seperti alpukat atau buah pir. Uterus memiliki 

ukuran yang sebesar telur ayam dan berongga. Dindingnya terdiri 

dari otot-otot polos. Ukuran panjang uterus adalah 7-7,5 cm, lebar 

diatas 5,25 cm, tebal 2,5 cm dan tebal dinding 1,25 cm. Letak 
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fisiologis uterus adalah anteversiofleksio (serviks ke depan dan 

membentuk sudut dengan vagina, sedangkan korpus uteri ke 

depan dan membentuk sudut dengan serviks uteri). Uteri terdiri 

dari fundus uteri, korpus uteri dan serviks uteri (Prawirohardjo, 

2010 dalam Marpaung, 2015). Selama kehamilan rahim berfungsi 

sebagai tempat implantasi, retensi dan nutrisi konseptus. Selama 

kehamilan uterus akan menjadi tempat berkembangnya janin dan 

memperoleh makanan melalui plasenta yang melekat di dinding 

leher rahim. Leher rahim (serviks uterus) merupakan bagian 

terbawah uterus, terdiri dari pars vaginalis dan pars 

supravaginalis. Kelenjar mukosa leher rahim menghasilkan lendir 

getah serviks yang mengandung glikoprotein kaya karbohidrat 

dan larutan berbagai garam, peptide dan air. Ketebalan mukosa 

dan viskositas lendir leher rahim dipengaruhi oleh siklus haid 

(Ganong et al., 2015). 

4) Vagina 

Vagina merupakan penghubung antara introitus vagina dan 

uterus. Vagina memiliki dinding depan dan belakang yang saling 

berdekatan, masing-masing memiliki panjang sekitar 6-8 cm dan 

7-10 cm. Bentuk vagina bagian dalam yang berlipat-lipat 

dinamakan rugae. Ditengah-tengahya terdapat bagian yang lebih 

keras disebut kolumna rugarum. Lipatan ini memungkinakan 

vagina dalam persalinan melebar sesuai dengan fungsinya sebagai 

bagian lunak jalan-lahir. Di vagina tidak terdapat kelenjar 

bersekresi (Marpaung, 2015). Vagina memiliki dinding yang 
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elastis, dilapisi epitel skuamosa yang berubah mengikuti siklus 

haid. Fungsi vagina untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada saat 

haid (Ganong et al., 2015). 

 

Gambar 2.1 Genetalia Interna (Vanputte et al., 2016) 

b. Organ Reproduksi Bagian Luar (Genetalia Ekstrena) 

1) Mons veneris 

Mons veneris atau mons pubis adalah bagian yang sedikit 

menonjol dan menutupi tulang kemaluan (simfisis pubis). Bagian 

ini tersusun dari jaringan lemak dengan sedikit jaringan ikat. 

Ketika dewasa bagian mons veneris akan tertutupi oleh rambut 

kemaluan dan membentuk pola seperti segitiga terbalik. Fungsi 

mons veneris adalah untuk melindungi tulang dan jaringan yang 

ada dibagian bawah kemaluan, melindungi kemaluan pada saat 

melakukan hubungan seksual, membantu merangsang dan 

menambah daya seksualitas dan menghasilkan bau yang dapat 

merangsang seksual (Sinaga et al., 2017). 

2) Labia mayora 

Merupakan bagian terluar dari kemaluan wanita. Labia 

mayora berbentuk seperti bibir, yang merupakan bagian lanjutan 
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dari mons veneris yang berbentuk lonjong, menuju ke bawah dan 

bersatu membentuk perineum. Labia mayor bagian luar disusun 

oleh jaringan lemak, kelenjar keringat, dan saat dewasa biasanya 

ditutupi oleh rambut kemaluan yang merupakan rambut dari mons 

veneris. Sedangkan selaput lemak yang tidak berambut, memiliki 

ujung-ujung saraf yang sensitif saat melakukan hubungan seksual 

(Sinaga et al., 2017). 

3) Labia minora 

Merupakan organ yang berbentuk lipatan tersembunyi dibalik 

labia mayora. Labia minora tersusun atas jaringan lemak, dan 

memiliki pembuluh darah yang banyak sehingga dapat 

meningkatkan seksualitas. Labia minora mengelilingi orifisium 

vagina (lubang kemaluan) (Sinaga et al., 2017). 

4) Vestibulum 

Merupakan daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah 

fourchet, batas lateral labia minora, dan berasal dari sinus 

urogenital. Terdapat 6 orifisium, yaitu orifium uretra externum, 

introitus vagina, ductus glandulae bertholini kanan-kiri, dan 

ductus skene kanan-kiri (Sinaga et al., 2017). 

5) Klitoris 

Klitoris terdiri dari kelenjar clitoridis yang berada di superior 

vulva dan bagian dalam anterior vulva. Pada klitoris terdapat 

reseptor androgen, banyak pembuluh darah dan ujung serabut 

saraf sehingga ketika adanya rangsangan seksual maka klitoris 

akan membesar dan mengeras (Ganong et al., 2015). Klitoris 
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berfungsi untuk mengeluarkan cairan jika ada rangsangan seksual 

yang berguna untuk melumasi vagina selama hubungan seksual 

(Sinaga et al., 2017). 

6) Hymen 

Hymen (selaput darah) adalah sebuah lipatan yang berada di 

depan introitus (mulut) vagina. Pada umumnya bentuk hymen 

yaitu bulat seperti cincin yang mengitari sisi vagina bagian dalam, 

ada juga bentuk bulan sabit dan sekat di tengah. Konsistensinya 

bervariasi, ada yang lunak dan ada pula yang kaku. Hymen tidak 

selalu mengalami robekan ketika berhubungan seksual, karena 

pembuluh darah di selaput hymen sangat sedikit dan halus (Sinaga 

et al., 2017). 

 
Gambar 2.2Genetalia Externa( Vanputteet al., 2016) 

3. Hormon-hormon yang mempengaruhi Menstruasi 

a. Hormon Estrogen 

Disekresi oleh sel-sel Trache (serviks) intrafolikel ovarium, 

korpus luteum, dan plasenta. Estrogen mempermudah pertumbuhan 

folikel ovarium dan meningkatkan pertumbuhan tuba uterus, jumlah 

otot uterus, serta kadar protein kontraktil uterus. Estrogen 

mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, 

dimana dalam beberapa keadaan dapat menghambat sekresi LH dan 
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dalam keadaan lain dapat meningkatkan LH. Estrogen meningkatkan 

pertumbuhan ductus-ductus yang berada di kelenjar mamae. Pengaruh 

terhadap organ seksual diantara lain yaitu pembesaran ukuran tuba 

falopi, uterus, dan vagina serta membuat kelenjar mamae berkembang 

dan menghasilkan susu, tubuh berkembang dengan cepat, tumbuh 

rambut pada pubis dan aksila (Syaifudin, 2009). 

b. Hormon Progesteron 

Dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta, berperan 

terhadap perubahan endometrium, dan perubahan siklik dalam serviks 

serta vagina. Progesterone juga berperan sebagai anti estrogenic pada 

sel-sel myometrium, menurunkan kepekaan otot myometrium, 

sensitivitas myometrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik 

spontan. Sehingga terjadinya peningkatan potensial membran serta 

suhu basal tubuh pada saat ovulasi di myometrium. Efek progesterone 

pada tuba falopi adalah meningkatkan sekresi dan mukosa. Pada 

kelenjar mamae akan terjadi peningkatan perkembangan lobula dan 

alveolus kelenjar mamae, keseimbangan elektrolit, serta peningkatan 

sekresi air dan natrium (Syaifudin, 2009). 

c. Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) 

Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi oleh 

hipotalamus otak. GnRH akan menstimulasi pelepasan Follicle 

Stimulating Hormon (FSH) di hipofisis. Ketika kadar estrogen 

meningkat atau tinggi, maka estrogen akan memberikan informasi ke 

hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah, begitu juga 

sebaliknya. Hormon ini diproduksi hipotalamus, kemudian dilepaskan 
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sehingga dapat menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi 

dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin (FSH/LH) (Wulanda, 

2011 dalam Setyowati, 2017). 

d. Folikel Stimulating Hormone (FSH) 

Hormon ini diproduksi oleh sel-sel basal pada hipofisis 

anterior, sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi untuk 

memicu adanya pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel 

granulosa di ovarium. Waktu pelepasannya pendek sekitar 3 jam 

sehingga sering tidak terdapat dalam darah. Adanya penghambatan 

ketika sekresi oleh enzim inhibin dari sel-sel granulosa ovarium, 

melalui mekanisme umpan balik negatif (Wulanda, 2011 dalam 

Setyowati, 2017). 

e. Luteinizing Hormone (LH) 

LH bekerja sama dengan FSH untuk mensekresi estrogen dari 

folikel de Graaf. LH juga menyebabkan penimbunan subtansi dari 

progesterone dalam sel granulosa. Jika estrogen memiliki jumlah 

yang cukup banyak maka produksi FSH akan menurun dan produksi 

LH akan meningkat hingga mencapai suatu rasio dan akhirnya dapat 

menstimulasi terjadinya ovulasi (Syaifudin, 2009). Pelepasannya 

bersifat periodik atau pulsatif, kadarnya dalam darah bervariasi setiap 

fase siklus waktu eliminasinya sekitar 1 jam (Wulanda, 2011 dalam 

Setyowati, 2017). 

f. Lactotrophic Hormone (LTH) / Prolactin 

Ditemukan pada wanita yang mengalami mentsruasi. Jumlah 

terbanyak terdapat pada urin wanita hamil, masa laktasi, dan 
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menopause. Prolactin dibentuk oleh sel alpha (asidophil) dari lobus 

anterior kelenjar hipofisis. Fungsi hormon ini adalah untuk memulai 

mempertahankan produksi progesterone dari korpus luteum. Kelenjar 

hipofisis distimulasi dan diatur oleh pusat yaitu hipotalamus untuk 

menghasilkan gonadotrophin releasing factor (Syaifudin, 2009). 

4. Fisiologi Siklus Menstruasi 

Lamanya siklus menstruasi dihitung sejak hari pertama menstruasi 

sampai menstruasi pada bulan berikutnya. Pada umumnya siklus 

menstruasi seorang berlangsung selama 28 hari dengan siklus normal 21-

35 hari, tetapi lamanya siklus menstruasi pada setiap perempuan 

bervariasi (Saryono, 2009 dalam Setyowati, 2017). Berikut merupakan 

fase-fase menstruasi (Sinaga et al., 2017): 

a. Siklus Endometrium 

1) Fase Menstruasi 

Pada fase ini, endometrium terlepas dari dinding uterus 

dengan disertai pendarahan. Rerata fase ini berlangsung selama 

lima hari (rentang 3-6 hari). Pada awal fase menstruasi kadar 

estrogen, progesterone, LH (Lutenizing Hormone) menurun atau 

pada kadar terendah, sedangkan siklus dan kadar FSH (Folikel 

Stimulating Hormone) baru meningkat. 

2) Fase Proliferasi 

Pada fase ini terjadi proses pembentukan dan pematangan 

ovum di ovarium. Fase proliferase merupakan fase pertumbuhan 

yang berlangsung cepat sekitar 5-14 hari dari siklus haid. 

Permukaan endometrium secara cepat kembali normal sekitar 4 
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hari atau menjelang berhentinya pendarahan. Dalam fase ini 

endometrium tumbuh dengan tebal ±3,5 mm atau sekitar 8-10 kali 

lipat dari semula dan berakhir ketika ovulasi. Pada fase proliferasi 

terjadi peningkatan hormon estrogen, karena fase ini tergantung 

pada stimulasi dari estrogen yang berasal dari folikel ovarium. 

3) Fase Sekresi / Luteal 

Fase ini berlangsung ketika ovulasi sampai sekitar 3 hari 

sebelum periode menstruasi berikutnya. Pada akhir fase sekresi, 

endometrium sekretorius akan matang dengan sempurna dan 

menebal. Endometrium menjadi kaya dengan darah dan sekresi 

kelenjar. Pada fase ini hormon reproduksi yaitu FSH, LH, 

estrogen dan progesterone mengalami peningkatan. Pada 

umumnya ketika fase ini wanita akan cenderung lebih sensitif. 

4) Fase Iskemi / Premenstrual 

Pada fase ini ketika pembuahan dan implantasi tidak terjadi 

maka korpus luteum akan mengalami penyusutan sehingga 

estrogen dan progesterone disekresikan. Seiring dengan 

menyusutnya kadar estrogen dan progesterone yang cepat, maka 

arteri spiral menjadi spasme sehingga suplai darah ke 

endometrium fungsional berhenti dan mengakibatkan nekrosis. 

Lapisan fungsional berpisah dari lapisan basal dan pendarahan 

menstruasi dimulai. 

b. Siklus Ovarium 

Pada saat ovulasi, akan terjadi peningkatan kadar estrogen yang 

menghambat pengeluaran FSH, kemudian kelenjar hipofisis 



29 

 

 

mengeluarkan LH (Lutenizing Hormone). Sebelum ovulasi terjadi, 

FSH dan estrogen mempengaruhi proses pematangan 1-30 folikel. 

Peningkatan LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. 

Lonjakan peningkatan LH sebelum terjadinya ovulasi mempengaruhi 

folikel terpilih. Didalam folikel yang terpilih, oosit yang matang 

(Folikel de Graaf) mengalami ovulasi, kemudian sisa folikel di dalam 

ovarium akan berkelompok membentuk korpus luteum. Aktivitas 

korpus luteum memuncak pada 8 hari setelah ovulasi, dan 

mensekresikan hormon estrogen dan progesterone. Apabila tidak 

terjadi implantasi maka korpus luteum berkurang dan kadar hormon 

progesterone menurun. Sehingga lapisan endometrium tidak dapat 

bertahan dan akhirnya luruh. 

 

Gambar 2.3 Siklus Menstruasi (Encyclopedia Britannia,2008) 

5. Gangguan pada Menstruasi 

Gangguan siklus menstruasi disebabkan oleh adanya 

ketidakseimbangan FSH dan LH yang mengakibatkan kadar estrogen dan 

progesterone tidak normal. Gangguan menstruasi yang biasanya terjadi 

adalah siklus menstruasi tidak teratur atau jarang dan pendarahan yang 

lama atau abnormal, termasuk gejala yang ditimbulkan yaitu seperti nyeri 
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perut, pusing, mual, atau muntah (Prawirohardjo, 2008 dalam Setyowati, 

2017). 

a. Menurut Jumlah Perdarahan (Purwoastuti dan Walyani, 2015 dalam 

Setyowati, 2017) : 

1) Hipomenorea 

Hipomenorea adalah menstruasi yang siklusnya lebih pendek 

dari siklus normal dan jumlah perdarahannya lebih sedikit 

(<40ml), dan berlangsung selama 1-2 hari saja. Tetapi 

hipomenorea tidak menggangu fertilitas. Hipomenorea 

disebabkan oleh kurangnya kesuburan endometrium akibat gizi 

yang kurang, penyakit menahun, maupun gangguan hormonal 

misalnya gangguan endokrin, kekurangan estrogen maupun 

progesterone, stenosis hymen, stenosis serviks uteri, sinekia uteri 

(sindrom asherman). 

2) Hipermenorea 

Hipermenorea adalah menstruasi dengan jumlah perdarahan 

yang lebih banyak dan lebih lama dari biasanya (<8 hari). Hal ini 

bisa disebabkan oleh mioma uteri (tumor jinak dari otot rahim), 

infeksi pada rahim atau hyperplasia endometrium (penebalan 

lapisan dinding rahim), kelainan diluar rahim misalnya seperti 

anemia dan gangguan pembekuan darah, serta gangguan pada 

endokrin. 
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b. Menurut Siklus atau Durasi Perdarahan 

1) Amenorea 

Amenorea adalah tidak adanya menstruasi paling sedikit 

dalam 3 bulan berturut-turut. Amenorrhea terdiri dari (Begum et 

al., 2016) : 

a) Amenore primer, terjadi ketika seorang remaja belum 

mengalami menstruasi pada usia 16 tahun dan pada usia 13 

tahun tidak menunjukkan adanya perkembangan sekunder 

seperti perkembangan payudara dan rambut kemaluan. 

Remaja yang belum menstruasi pada usia 15 tahun harus 

dievaluasi dugaan amenore primer. 

b) Amenore sekunder terjadi ketika periode yang sebelumnya 

teratur, tiba-tiba berhenti selama 3 bulan. 

2) Oligomenore 

Oligomenore adalah suatu kondisi dimana siklus menstruasi 

lebih panjang (>35 hari) dengan jumlah perdarahan yang sama. 

Hal ini merupakan hal yang umum terjadi pada remaja awal dan 

biasanya tidak menunjukkan masalah medis. Namun oligomenore 

bisa saja disebabkan oleh gangguan keseimbangan hormonal pada 

aksis hipotalamus – hipofisis - ovarium. Gangguan hormon 

tersebut menyebabkan siklus menstruasi menjadi panjang dan 

menstruasi jadi lebih jarang terjadi (Begum et al., 2016). 

3) Polimenore 

Polimenore adalah dimana ketika siklus menstruasi lebih 

pendek dari biasanya (<21 hari) sehingga dalam sebulan 
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seseorang dapat mengalami menstruasi 2 kali atau lebih, dengan 

pola teratur dan perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari 

biasanya. Hal ini diakibatkan oleh adanya gangguan 

keseimbangan sistem hormonal pada aksis hipotalamus – hipofisis 

- ovarium. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan adanya 

gangguan proses ovulasi atau memendeknya waktu suatu siklus 

sehingga menstruasi lebih sering terjadi (Setyowati, 2017). 

c. Gangguan lain yang berhubungan dengan Menstruasi, adalah 

(Setyowati, 2017) : 

1) Premenstrual Tension (PMS), gangguan ini berupa peningkatan 

sensitifitas atau emosional seperti gangguan tidur, mudah 

tersinggung, gelisah dan sakit kepala. 

2) Mastadinia, nyeri pada payudara dan pembesaran payudara 

sebelum menstruasi. 

3) Mittelschmerz, rasa nyeri ketika ovulasi akibat pecahnya folikel de 

Graaf  bisa juga disertai perdarahan atau bercak. 

4) Dismenorea, rasa nyeri pada saat menstruasi berupa kram ringan 

pada bagian kemaluan, pinggang, dan punggung bawah serta 

menjalar sampai ke paha. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

gangguan dalam aktivitas sehari-hari. 

5) Perdarahan di luar menstruasi (Metrorargia), adalah perdarahan 

di antara masa 2 menstruasi. Hal ini bersifat hormonal dan 

kelainan anatomis. Bentuknya bercak terus-menerus dan 

perdarahan menstruasi berkepanjangan. Keadaan ini dipengaruhi 
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oleh hormon progesterone yang rendah atau hormon estrogen 

yang tinggi.  

D. Dismenore 

1. Pengertian Dismenore 

Istilah dismenore (dysmenorrhea) berasal dari Bahasa “Greek” yang 

artinya dys (gangguan / nyeri hebat / abromalitas), meno (bulan), rrhea 

(“flow” atau aliran) sehingga dari makna tersebut, dismenore adalah 

gangguan aliran darah haid atau nyeri haid. Nyeri haid / dismenore adalah 

keluhan ginekologis akibat adanya ketidakseimbangan hormon 

progesterone dalam darah sehingga mengakibatkan timbul rasa nyeri. 

Wanita yang mengalami dismenore memproduksi prostaglandin 10 kali 

lebih banyak dari wanita yang tidak mengalami dismenore. Prostaglandin 

meyebabkan meningkatnya kontraksi uterus, dan pada kadar yang 

berlebihan akan mengakativasi usus besar. Penyebab lain dismenore 

dialami wanita dengan kelainan tertentu, misalnya endometriosis, infeksi 

pelvis (panggul), tumor rahim, apendiksitis, kelainan organ pencernaan, 

dan kelainan ginjal (Ernawati, 2010). 

2. Gejala Dismenore 

Dismenore menimbulkan keluhan nyeri pada perut bagian bawah, 

yang menjalar ke punggung bagian bawah bahkan sampai tungkai. Nyeri 

dirasakan seperti kram yang hilang-timbul atau sebagai nyeri tumpul 

yang terus menerus ada. Biasanya nyeri akan muncul ketika sesaat 

sebelum menstruasi atau selama menstruasi, puncaknya dalam waktu 24 

jam dan menghilang setelah 1-2 hari. Gejala dismenore dapat diperoleh 

dari data subjektif dan data objektif (Wulandari et al., 2016). 
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a. Data subjektif 

Nyeri pada abdomen mulai dirasakan dalam beberapa jam 

sampai dengan 1 hari sebelum keluarnya darah menstruasi dan nyeri 

maksimal atau paling kuat biasanya dirasakan ketika 12 jam setelah 

keluarnya darah menstruasi, dimana saat terjadinya pelepasan 

endometrium maksimal. Nyeri cenderung bersifat tajam dan kolik 

pada daerah suprapubis. Nyeri juga dirasakan pada daerah 

lumbosacral dan bagian dalam paha serta anterior paha sampai 

daerah inervasi saraf ovarium dan uterus yang dialihkan ke 

permukaan tubuh. 

Biasanya nyeri dirasakan sepanjang hari pertama tetapi ada 

juga yang merasakan nyeri sepanjang siklus menstruasi. Nyeri yang 

dirasakan dapat menjadi nyeri hebat sehingga pasien memerlukan 

pengobatan, menstruasi biasanya teratur, jumlah dan lamanya 

perdarahan bervariasi. 

Gejala-gejala lain juga dapat timbul, seperti nausea, vomitus 

dan diare. Gejala-gejala seperti ini disebabkan oleh adanya 

peningkatan prostaglandin, yang merangsang hiperaktivitas otot 

polos usus. Riwayat penyakit terdahulu yang dikeluhkan pasien 

dismenore merupakan riwayat nyeri serupa yang timbul setiap siklus 

menstruasi. Terkadang pasisen mengeluhkan kelelahan yang 

berlebihan dan ketegangan saraf. 

b. Data objektif 

Pada pemeriksaan abdomen biasanya lunak tanpa adanya 

rangsangan peritonium atau suatu keadaan patologis yang terlokalisir 
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dan bising usus normal. Sedangkan pada kasus dismenore primer, 

pemeriksaan pelvis adalah normal dan pada dismenore sekunder 

pemeriksaan pelvis terdapat keadaan patologis. 

3. Klasifikasi Dismenore 

a. Berdasarkan jenis nyeri, nyeri menstruasi dapat dibagi menjadi (Calis, 

2011) : 

1) Nyeri spasmodik 

Nyeri spasmodik adalah nyeri yang terasa di perut bagian 

bawah dan awalnya dikeluhkan sebelum masa menstruasi mulai. 

Rerata pada perempuan terpaksa harus beristirahat akibat nyeri 

yang dikeluhkan terlalu hebat bahkan ada yang pingsan sehingga 

tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nyeri ini 

biasanya diikuti dengan gejala mual dan muntah. Kebanyakan 

penderitanya adalah remaja perempuan walaupun ada juga yang 

dijumpai pada kalangan yang berusia 40 tahun ke atas. 

2) Nyeri kongestif 

Penderita dismenore kongestif akan mengetahui sejak berhari-

hari sebelumnya bahwa masa menstruasinya akan tiba. Gejala 

yang dirasakan adalah pegal, sakit pada payudara, perut kembung, 

payudara terasa kencang, sakit punggung, pegal pada paha, 

merasa lelah atau sulit dipahami, mudah tersinggung, kehilangan 

keseimbangan, menjadi ceroboh, gangguan tidur, atau munculnya 

memar di paha. Keluhan ini berlangsung sekitar antara 2-3 hari 

sampai < 2 minggu. Proses menstruasi mungkin tidak terlalu nyeri 
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ketika sudah berlangsung. Bahkan setelah hari pertama haid, 

penderita dismenore kongestif akan merasa lebih baik. 

b. Berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati 

1) Dismenore primer 

Dismenore primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa 

adanya kelainan pada alat-alat genital. Dismenore primer terjadi 

beberapa waktu setelah menarche biasanya setelah 12 bulan atau 

lebih. Rasa nyeri timbul tidak lama sebelum atau bersamaan 

dengan awal haid dan berlangsung dalam beberapa jam atau 

beberapa hari. Sifat dismenore primer adalah nyeri kejang 

biasanya pada perut bagian bawah, tetapi menjalar ke daerah 

pinggang dan paha. Bersamaan dengan rasa nyeri dapat dijumpai 

gejala lainnya yaitu rasa mual, muntah, sakit kepala, diare, 

iritabilitas dan sebagainya. Dismenore primer biasanya terjadi 

pada remaja (Hermawan, 2012). 

2) Dismenore sekunder 

Dismenore sekunder adalah nyeri saat menstruasi yang 

disebabkan oleh adanya kelainan ginekologi. Pada umumnya 

terjadi pada wanita yang berusia lebih dari 25 tahun dan 

merupakan perkembangan dari dismenore primer. Dismenore 

sekunder disebabkan oleh adanya kelainan pelvis (Perry et al., 

2011 dalam Yunitasari, 2017). 

4. Patofisiologi Dismenore Primer 

Patofisiologi disminore primer adalah kelebihan atau adanya 

ketidakseimbangan dalam jumlah sekresi prostaglandin (PG) dari 
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endometrium saat menstruasi, prostaglandin F2α (PGF2α) merupakan 

stimulator myometrium yang kuat dan mengakibatkan vasokontriksi pada 

endometrium (Anton et al., 2015 dan Harada 2013 dalam Hakim et al., 

2016). 

Selama peluruhan endometrium, sel-sel endometrium melepaskan 

PGF2α saat menstruasi dimulai. PGF2α menstimulasi kontraksi 

myometrium, iskemia dan sensitifitas ujung saraf. Dismenore terjadi 

karena kontraksi uterus yang berkepanjangan dan penurunan aliran darah 

ke myometrium (Anton et al., 2015 dalam Hakim et al., 2016). 

Kadar prostaglandin mengalami peningkatan dan ditemukan di cairan 

endometrium wanita dengan dismenore dan memiliki hubungan lurus 

dengan derajat nyeri. Peningkatan prostaglandin endometrium sebanyak 

3 kali lipat terjadi dari fase folikuler ke fase luteal, dengan peningkatan 

lebih lanjut yang terjadi selama menstruasi (Harada, 2013 dalam Hakim 

et al., 2016). Peningkatan prostaglandin di endometrium terjadi setelah 

adanya penurunan progesterone pada akhir fase luteal berakibat 

peningkatan tonus myometrium dan kontraksi uterus berlebihan (Anton et 

al., 2015 dalam Hakin, 2016). 

Hormon hipofisis posterior vasopressin dapat menjadi penyebab 

terjadinya hipersensitivitas myometrium, berkurangnya aliran darah 

uterus, dan nyeri pada dismenore primer. Peran vasopressin dalam 

endometrium terkait dengan sintesis dan pelepasan prostaglandin (Anton 

et al., 2015 dan Wallace et al., 2010 dalam Hakim et al., 2016). 

Vasokontriksi menyebabkan terjadinya iskemia dan neuron nyeri tipe 

C dirangsang oleh metabolit anaerob yang dihasilkan oleh endometrium 
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iskemik dan dapat meningkatkan sensitivitas nyeri. Telah diketahui bahwa 

dismenore primer sering berdampingan dengan kondisi sakit lainnya, 

seperti dyspareunia, sindrom iritasi usus dan fibromyalgia (Wallace et al., 

2010 dalam Hakim et al., 2016).  

5. Intensitas Dismenore 

Intensitas dismenore dapat diklasifikasikan menjadi (Olivia, 2013 dalam 

Wulandari et al., 2016) : 

a. Dismenore ringan. Rasa nyeri yang berlangsung tidak lama, hanya 

memerlukan istirahat sejenak seperti tidur atau berbaring sehingga 

dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau kerja, 

b. Dismenore sedang. Memerlukan obat untuk menghilangkan rasa nyeri 

tanpa perlu meninggalkan aktivitas sehari-hari atau kerja 

c. Dismenore berat. Untuk menghilangkan keluhan nyeri, diperlukan 

istirahat selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan 

aktivitas sehari-hari sampai keluhan berkurang. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dismenore 

Penyebab dismenore yaitu keadaan psikis dan fisik seperti stress, 

shock, penyempitan pembuluh darah, penyakit menahun, kurang darah, 

dan kondisi tubuh yang menurun (Diyan, 2013 dalam Yunitasari, 2017). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dismenore: 

a. Status gizi 

Masalah gizi pada remaja timbul akibat adanya pola asupan 

gizi yang salah, dimana adanya ketidakseimbangan antara gizi yang 

dikonsumsi dengan gizi yang dianjurkan. Remaja putri sering 

melewatkan dua kali waktu makan, dan memilih untuk memakan 
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kudapan. Selain itu juga, “junk food” kini menjadi kegemaran setiap 

remaja, baik sebagai kudapan maupun sebagai “makan besar” 

(Kristina, 2010 dalam Fitriana, 2013). 

Semakin banyak terjadinya pembentukan lemak, maka 

semakin banyak pula prostaglandin yang dibentuk, dimana 

peningkatan prostaglandin ini dapat menjadi penyebab terjadinya 

dismenore. Prostaglandin menyebabkan adanya peningkatan aktivitas 

uterus dan serabut-serabut saraf terminal rangsang nyeri. Jika jumlah 

prostaglandin didalam darah berlebihan, maka akan timbul gejala 

seain dismenore yaitu mual, muntah dan diare (Sudjana, 2005 dalam 

Fitriana, 2013). 

b. Usia menarche 

Menarche adalah haid pertama kali yang merupakan tanda 

kedewasaan seorang wanita yang sehat dan tidak hamil (Paath, 2008 

dalam Fitriana, 2013). Menurut Hincliff (2003) dalam Fitriana (2013), 

Menarche adalah periode menstruasi pertama terjadi pada masa 

pubertas seorang wanita. 

Proses menstruasi berawal ketika usia 12 atau 13 tahun, 

walaupun ada yang lebih cepat yaitu sekitar usia 9 tahun dan 

selambat-lambatnya usia 16 tahun. Salah satu faktor resiko terjadinya 

dismenore primer yaitu usia menstruasi yang teramat dini (earlier age 

at menarche). Usia pertama menstruasi yang < 12 tahun merupakan 

salah satu faktor resiko terjadinya dismenore primer (Sulistyowati, 

2009 dalam Fitriana, 2013). 
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Menarche pada usia lebih awal mengakibatkan alat-alat 

reproduksi belum berfungsi secara optimal dan belum siap mengalami 

perubahan-perubahan sehingga timbul nyeri ketika menstruasi (Bare 

dan Smeltzer, 2002 dalam Hermawan, 2012). 

c. Psikologis 

Respon stress dikoordinasikan dengan sistem saraf otonom 

yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Disminore timbul ketika adanya 

ketidakseimbangan antara stimulasi saraf otonom terhadap 

myometrium. Pada keadaan ini terjadi stimulasi yang berlebihan oleh 

saraf simpatis sehingga serabut-serabut sirkuler pada istimus dan 

istium uteri internum menjadi hipertonik. Tubuh akan bereaksi saat 

mengalami stress, dan dapat menurunkan ketahanan terhadap rasa 

nyeri. Tanda pertama ketika tubuh dalam keadaan stress yaitu adanya 

reaksi menegangnya otot, tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh 

dan pernafasan meningkat akibat terlepasnya hormon stress didalam 

tubuh (Isnaeni, 2010 dalam Fitriana, 2013). 

Disamping itu saat stress, tubuh akan meningkatkan produksi 

hormon adrenalin, estrogen, progesteron serta prostaglandin. 

Estrogen dapat mengakibatkan adanya kontraksi uterus yang 

berlebihan, sedangkan progesterone menghambat kontraksi.Selain itu 

hormon adrenalin juga meningkat yang mengakibatkan otot tubuh 

tegang termasuk otot rahim dan dapat menyebabkan nyeri ketika 

menstruasi (Isnaeni, 2010 dalam Fitriana, 2013). 
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d. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang disebabkan oleh 

kontraksi otot yang mengakibatkan pemakaian energi dalam tubuh. 

Aktivitas fisik yang rutin dilakukan akan memberikan beberapa 

manfaat, antara lain yaitu meningkatkan fungsi kardio respiratori dan 

pernapasan, mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan angka 

kematian dan kesakitan, serta mengurangi depresi dan gelisah. 

Aktivitas berupa aerobik yang rutin sepertinya akan meningkatkan 

perfusi darah yang dapat mengurangi sensasi berat pada pelvis 

maupun kongestif dysmenorrhea. Olahraga rutin akan menstimulasi 

pelepasan opiate endogen, beta endorphin yang dapat mengurangi 

efek dari dysphoric moods dan stress serta fungsinya sebagai pereda 

nyeri (Willliams dan Wilkins, 2009). 

E. Alat Ukur 

1. Pengukuran Skala Nyeri 

Pengukuran skala nyeri bertujuan untuk membantu dalam 

membedakan tingkat beratnya suatu penyakit, membantu dalam 

penegakkan diagnosis yang akurat, membantu membuat perencanaan 

pengobatan dengan tepat, dan mengevaluasi efektivitas pengobatan yang 

telah diberikan (Muhlisin, 2017). Cara untuk mengetahui skala nyeri 

menggunakan skala assessment nyeri tunggal dan multidimensi. Skala 

assessment nyeri tunggal hanya mengukur intensitas nyeri dan cocok 

untuk nyeri akut. Skala assessment nyeri tunggal meliputi Visual Analog 

Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS), Numeric Rating Scale (NRS) 

dan Wong baker pain rating scale. Sedangkan skala multidimensi 
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mengukur intensitas dan efektif nyeri dan dapat digunakan untuk 

pengaplikasian nyeri kronis. Skala multidimensi terdiri dari McGrill Pain 

Questionnaire (MPQ), The Brief Pain Inventory (BPI), Memorial Pain 

Assesment Card dan catatan harian nyeri (pain daily) (Yudianta et al., 

2015). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran skala nyeri 

NRS (Numeric Rating Scale). 

Numeric Rating Scale (NRS) merupakan skala nyeri yang sederhana 

dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan 

perbedaan etnis. Untuk menilai nyeri akut lebih baik menggunakan 

Numerical Rating Scale (NRS) daripada Visual Analog Scale (VAS). 

Namun, kekurangannya adalah keterbatasan dalam pemilihan kata ketika 

menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan 

tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap adanya jarak yang sama 

antar kata yang menggambar efek analgensik (Yudiyanta et al., 2015). 

 
Gambar 2.4 Numeric Rating Scale (NRS) (Sumber : physiopedia) 

Pada Numerical Rating Scale terdiri dari skala 0-10, dimana 0 adalah 

tidak ada nyeri dan jika skalanya semakin naik atau mencapai skala 10 

maka nyeri yang dirasakan semakin hebat. 

2. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah parameter yang ditetapkan oleh 

WHO (World Health Organisation) yang dinyatakan dalam perbandingan 
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berat badan (kg) dengan tinggi badan kuadrat (m²) (DEPKES, 2015). 

Indeks Massa Tubuh dinilai dengan cara melakukan pengukuran berat 

dan tinggi badan secara terpisah kemudian nilai berat dan tinggi badan 

tersebut dibagikan untuk mendapatkan nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dalam satuan kg/m² (Situmorang, 2015). Kategori Indeks Massa Tubuh 

(IMT) overweight untuk kriteria orang Asia Pasifik adalah jika memiliki 

nilai ≥23,0 kg/m² (WHO, 2000).  

 

Rumus Indeks Masa Tubuh (IMT) 

Sumber : Kolimechkov, 2016 

Penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT) memiliki kelebihan yaitu 

menggambarkan lemak tubuh yang berlebihan, sederhana dan bisa 

digunakan dalam penelitian populasi berskala besar. Pengukurannya 

hanya membutuhkan nilai berat badan dan tinggi badan, yang keduanya 

dapat dilakukan secara akurat oleh seseorang dengan sedikit latihan. 

Sedangkan kekurangan dari Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah tidak bisa 

membedakan antara berat yang berasal dari lemak dan berat dari otot atau 

tulang dan tidak dapat mengidentifikasi distribusi dari lemak tubuh. 

Sehingga beberapa penelitian menyatakan bahwa standar cut off point 

untuk mendefenisikan obesitas berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

mungkin tidak menggambarkan risiko yang sama untuk konsekuensi 

kesehatan pada semua rasa tau kelompok etnis (Utari, 2007). 

3. Pengukuran Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan pengeluaran tenaga dan energi 

(pembakaran kalori) melalui gerakan tubuh (WHO, 2010 dalam Shadrina, 
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2017). Aktivitas fisik dapat diklasifikasikan berdasarkan MET (Metabolic 

Equivalent of Task). MET merupakan satuan yang digunakan untuk 

memperkirakan energi yang dikeluarkan dari suatu aktivitas fisik 

(Christianto et al., 2018). 

Pada penelitian ini, aktivitas fisik diukur dengan menggunakan 

kuesioner yaitu International Physical Activity Questionaire (IPAQ). 

Klasifikasi aktivitas fisik menurut Guidelines for Data Processing and 

Analysis of the IPAQ yaitu tingkat aktivitas fisik tinggi, sedang dan 

rendah sebagai berikut : (Booth el al., 2003 dalam Sudibjo, 2013)  

a. Aktivitas fisik dikatakan tinggi jika aktivitas dengan intensitas 

berat selama 3 hari atau lebih dengan mencapai minimal 1500 

METs-menit/minggu atau kombinasi antara berjalan, aktivitas 

berat dan sedang dengan minimal 3000 METs-menit/minggu. 

b. Tingkat aktivitas fisik sedang ketika aktivitas intensitas berat 3 

hari atau lebih selama 20 menit/hari, kombinasi aktivitas dengan 

intensitas sedang atau berjalan minimal 30 menit/hari selama 5 

hari atau lebih ataupun aktivitas dengan intensitas berat kombinasi 

dengan berjalan hingga mencapai 600 METs-menit/minggu 

selama 5 hari atau lebih. 

c. Tingkat aktivitas fisik rendah merupakan jenis aktivitas fisik yang 

tidak termasuk dalam aktivitas fisik sedang maupun berat. 

Untuk mengetahui nilai aktivitas fisik, dapat dihitung dengan rumus 

dibawah ini : (Mahadibya, 2015) 

 MET-menit/minggu = MET level × durasi aktivitas perhari 

(menit) ×hari per minggu 
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Kelebihan alat ukur ini adalah mudah, cepat, dapat dilakukan 

sekaligus secara masal dan telah divalidasi di berbagai negara termasuk 

Indonesia. Namun kuesioner ini juga mempunyai kekurangan yaitu 

penggunaan kuesioner bergantung pada kemampuan responden untuk 

mengingat kembali kebiasaan aktivitas fisiknya secara rinci dan kuesioner 

ini memiliki kesulitan dalam mengkonversikan informasi aktivitas fisik 

yang kualitatif (misalnya bermain selama 30 menit) menjadi informasi 

atau data yang kuantitatif (misalnya dihitung dalam kkal/waktu latihan) 

(Booth et al., 2003 dalam Sudibjo, 2013). 

 


