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INTISARI 

 

HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK  DENGAN PREMENSTRUAL SYNDROME 

(PMS) PADA REMAJA PUTRI DI SMAN 8 KENDARI 

TAHUN 2018 

 

Risky FiskaLia1, Kartini2, Elyasari2 

 

Latar belakang : PMS adalah suatu kumpulan keluhan  atau gejala fisik, 

emosional, dan perilaku yang terjadi pada wanita usia produksi yang muncul 

secara siklik dalam rentang 7-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang 

setelah darah haid keuar yang terjadi pada suatu tingkatkan yang mampu 

mempengaruhi gaya hidup dan pekerjaan wanita. 

Metode penelitian : Penelitian observasional dengan rancangan cross sectional 

study. Sampel penelitian sebanyak 55 Orang. Pengambilan sampel dengan 

teknik pengambilan sampel scara acak sistematis (systematic random sampling) 

menggunakan kuesioner. Data di uji dengan uji Chi-Square. 

Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukan sebagian besar remaja putri di 

SMAN 8 Kendari memiliki aktivitas fisik yang ringan 28 responden (50,9). 

Sebagian besar remaja putri di SMAN 8 Kendari mengalami premenstrual 

syndrome. ada hubungan aktivitas fisik dengan Premenstrual Syndrome (PMS) 

pada remaja putri Hasil uji statistik Chi-Square Value = 0,001. 

Kesimpulan : Ada hubungan Aktivitas Fisik dengan premenstrual syndrome 

(PMS) pada remaja putri di SMAN 8 Kendari tahun 2018. 

 

 

Kata Kunci : Aktivitas Fisik, Premenstrual syndrome (PMS), Remaja Putri 

 

 

1. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 

2. Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Kebidanan 

 

 

 



 
 

ABSTRAC 

 

PHYSICAL ACTIVITY RELATIONSHIP WITH PREMENSTRUAL SYNDROME 

(PMS) ON DAUGHTER STRIPLING AT 

SMAN 8 KENDARI 

YEARS 2018 

 

Risky FiskaLia1, Kartini2, Elyasari2 

 

Background:  PMS is a complaint bulk or physical phenomena, emotional, and 

happening behaviour on production age woman that emerging siklik's ala in 

range 7 10 the day before menstruating and getting lost after happening keuar 

menstrual blood at one particular increases that can regard life style and woman 

work. 

Observational method:  Research   observasional with design cross sectional 

study .  Observational sample as much 55 Person. Sample take with tech taking 

scara's sample random systematics  (systematic random is sampling ) utilizing 

kuesioner. Data at tests by Chi Square's quiz. 

Observational result:  menunjukan's observational result a considerable part 

daughter stripling at SMAN 8 kendari have demulcent physical activity 28 

respondents (50,9 ). Largely adolescent daughter at SMAN 8 kendari 

experiences premenstrual syndrome. there is physical activity relationship with 

Premenstrual Syndrome (PMS) on daughter stripling Usufructs to test Chi 

Square's statistic Value = 0,001. 

Conclusion  :  There is Physical Activity relationship with premenstrual 

syndrome (PMS) on daughter stripling at SMAN 8 kendari years 2018. 

 

Key word:  Physical activity, Premenstrual syndrome (PMS ), Daughter stripling 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual 

(Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2014). Masa remaja merupakan 

masa terjadinya pubertas. Pubertas pada remaja putri ditandai dengan 

terjadinya menstruasi. Menstruasi yang disertai sindrom pramenstruasi 

akan mempengaruhi kualitas hidup remaja putri. Sindroma pramenstruasi 

adalah sekumpulan gejala fisik, psikologi, dan perilaku, muncul secara 

siklik pada wanita usia reproduksi (Kristy 2017). 

Premenstrual syndrome merupakan suatu kumpulan keluhan atau 

gejala fisik, emosional, dan perilaku yang terjadi pada wanita usia 

produksi yang muncul secara siklik dalam rentang 7-10 hari sebelum 

menstruasi dan menghilang setelah darah haid keluar yang terjadi pada 

suatu tingkatkan yang mampu mempengaruhi gaya hidup keluar yang 

terjadi pada suatu tingkatan yang mampu mempengaruhi gaya hidup dan 

pekerjaan wanita tersebut dan kemudian diikuti periode waktu bebas 

gejala sama sekali (Suhailif 2017 ). 

Premenstrual Syndrome (PMS) merupakan masalah kesehatan 

umum yang paling banyak dilaporkan oleh wanita usia reproduktif. 

Menurut BKKBN (Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional) 



 
 

tahun 2011, Wanita Usia Subur (Wanita usia Reproduktif) adalah wanita 

yang berumur 18 – 49 tahun yang berstatus belum kawin, kawin ataupun 

janda.Terdapat fakta yang mengungkapkan bahwa sebagian remaja 

mengalami gejala yang sama dan kekuatan Premenstrual Syndrome 

(PMS) yang sama sebagaimana yang dialami oleh wanita yang lebih tua 

(Surmiasih ,2016 ). 

Gejala yang muncul sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor 

dalam menghambat kehidupan mereka baik di kampus maupun di luar 

kampus atau keluarga.Kejadian premenstrual syndrome akan menggangu 

aktivitas sekolah dan aktivitas sehari-hari sehingga dapat menurunkan 

kualitas hidup remaja. 

Beberapa pakar mempunyai pengertian tentang aktivitas fisik, 

antara lain menurut (Almatsier, 2013) mengatakan  bahwa aktivitas fisik 

dapat didefinisikan sebagai gerakan fisik yang dilakukan oleh otot tubuh 

dan sistem penunjangnya. Fathonah, dkk (2016) menyatakan bahwa 

aktivitas dibagi menjadi dua aktivitas fisik internal dan aktivitas 

eksternal,aktivitas fisik internal yaitu suatu aktivitas dimana proses 

bekerjanya organ-organ dalam tubuh saat istirahat,sedangkan aktivitas 

eksternal yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pergerakan anggota tubuh 

yang dilakukan seseorang selama 24 jam serta banyak mengeluarkan 

energi. 

Menurut WHO (2014), aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. 



 
 

Aktivitas fisik dibagi menjadi 3 kategori yaitu ringan sedang, dan berat 

(International Physical Activity Questionare/ IPAQ 2005). Penelitian yang 

dilakukan Nashruna (2012) menyatakan bahwa wanita yang melakukan 

olahraga lebih sedikit mengalami gejala sindrom pra menstruasi dari pada 

wanita yang tidak rutin melakukan olahraga. Responden yang tidak rutin 

berolahraga berpeluang mengalami gejala sindrom pra menstruasi 2.756 

kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang rutin berolahraga 

(Kristy 2017). 

Angka kejadian PMS cukup tinggi , yaitu hampir 75% wanita usia 

subur diseluruh dunia mengalamai PMS di Amerika kejadianya mencapai 

70-90% Swedia sekitaran 61-85% Maroko 51,2%, Australia 85%,Taiwan 

73% dan Jepang mencapai 95% yang mengalami PMS. 

Negara di Indonesia sendiri angka kejadianya sekitar 54,5%  

kelompok sebagian perempuan kurang melakukan tingkat aktivitas fisik 

(Ratna,2014). Menurut WHO tahun 2010 tingkat aktivitas fisik adalah 

setiap gerakan tubuh yang merupakan hasil dari otot rangka yang 

membutuhkan pengeluaran energi.Tingkat tingkat aktivitas fisik dibagi 

menjadi kategori yaitu ringan sedang dan berat (Suhailif Fatul 2017 ).  

Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian premenstrual syndrome akan 

meningkatkan produksi endorfin, menurunkan kadar estrogen dan hormon 

steroid lainnya, memperlancar transpor oksigen di otot, menurunkan kadar 

kortisol, dan meningkatkan perilaku psikologis (Ratikasari 2015). 



 
 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi premenstrual syndrome yaitu 

diantaranya faktor hormonal, kimiawi, genetik, psikologis, gaya hidup 

sedangkan faktor resiko antara lain riwayat keluarga ,wanita yang perna 

melahirkan, status perkawinan, usia, stress, pola makan, indeks masa 

tubuh (IMT) , aktivitas fisik (Fibrianti, 2016). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan 

masalah “Apakah ada Hubungan Aktivitas Fisik dengan Premenstrual 

Syndrome (PMS) pada Remaja Putri di SMAN 8 Kendari Tahun 2018 ? 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan premenstrual 

syndrome (PMS) pada remaja putri  di SMAN 8 Kendari Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui aktivitas fisik  pada remaja putri di SMAN 8  Kendari 

Tahun 2018 

b. Mengetahui premenstrual syndrome (PMS) pada remaja putri di 

SMAN 8 Kendari Tahun 2018 

c. Menganalisis hubungan akvitas fisik dengan premenstrual syndrome 

(PMS) pada remaja putri di SMAN 8 Kendari Tahun 2018. 



 
 

 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini sebagai pembuktian teori tentang Hubungan 

aktivitas fisik Dengan  kejadian Premenstrual Syndrome (PMS) Pada 

Remaja Putri  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai untuk pengembangan 

ilmu kesehatan dalam hal ini kebidanan khususnya ilmu yang terkait 

sistem reproduksi  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi pendidikan terkait dalam hal ini Politeknik Kesehatan 

Kendari, hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pustaka. 

b. Bagi lokasi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai pengendalian tingkat kecemasan 

dalam menghadapi sindrom pramenstruasi sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan kreatifitas serta derajat kesehatan pelajar 

secara optimal. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan serta sebagai salah satu sarana pengaplikasian ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai referensi. 

 

 



 
 

C. Keaslian Penelitian 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Kristy Mellya Putri  (2017) hubungan aktifitas fisik dan depresi dengan 

kejadian sindrom pra menstruasi, Agustus 2017, SMAN 1 Kota Jambi, 

sampel 82 orang dengan tehnik stratified random sampling.Perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah judul penelitian, tahun 

penelitian, tempat penelitian.dengan judul yang diambil yaitu.“ 

Hubungan Aktivitas Fisik Dengan PreMenstrual Syndrome (PMS) Pada 

Remaja Putri Di SMAN 8 Kendari Tahun 2018” dengan tehnik 

pengambilan sampel Stratified Random Sampling. 

2. Surmiasih (2016), aktivitas fisik dengan sindrom premenstruasi pada 

siswa SMP, desember 2016, SMP PGRI 1 Pagelaran,  sampel 

sebanyak 80 responden dengan teknik Total Sampling. Perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah judul penelitian, tahun 

penelitian, tempat penelitian, dan tehnik pengambilan sampel dengan 

judul yang diambil yaitu. “ Hubungan Aktivitas Fisik Dengan 

Premenstrual Syndrome (PMS) Pada Remaja Putri Di SMAN 8 Kendari 

Tahun 2018” dengan tehnik pengambilan sampel Stratified  Random 

Sampling. 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Tinjauan Premenstrual Syndrome 

a. Defnisi premenstrual syndrome (PMS) 

Premenstrual Syndrome (PMS) adalah gangguan siklus yang 

umumnya terjadi pada wanita muda dan pertengahan, ditandai 

dengan gejala fisik dan emosional yang konsisten. (Maulidah,2016). 

Sindrome premenstruasi (Premenstrual Syndrome, PMS, 

atau Premenstrual Tension, PMT) merupakan kumpulan gejala fisik 

dan mental yang khas, yang berhubungan dengan siklus menstruasi 

(National Women’s Health Information Center, 2008). PreMenstrual 

Syndrome (PMS) adalah kumpulan gejala yang timbul saat 

menjelang haid yang menyebabkan gangguan pada pekerjaan dan 

gaya hidup seseorang (Maulidah, 2016). 

Premenstrual Syndrome (PMS) adalah kumpulan gejala fisik, 

psikologis, dan emosi yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. 

Sekitar 80 hingga 95 persen perempuan pda usia melahirkan 

mengalami gejala-gejala pramenstruasi yang dapat menggangu 

beberapa aspek dalam kehidupannya. Gejala tersebut dapat 

diperkirakan dan biasanya terjadi secara reguler pada dua minggu 

periode sebelum menstruasi. Hal ini dapat hilang begitu dimulainya 



 
 

perdarahan, namun dapat pula belanjut setelahnya (Sibagariang dkk, 

2010). 

b. Etiologi 

Penyebab pasti Premenstrual Syndrome (PMS) tidak 

diketahui, tetapi beberapa teori menunjukkan adanya kelebihan 

estrogen atau defisit progesteron dalam fase luteal dari siklus 

menstruasi. Selama bertahun-tahun teori ini mendapat dukungan 

yang cukup banyak dan terapi progesteron ini biasanya di gunakan 

untuk mengatasi Premenstrual Syndrome (PMS). Penelitian lebih 

lanjut menunjukkan bahwa terapi progesteron kelihatan tidak efektif 

bagi kebanyakan wanita, selain kadar progesteron pada penderita 

tidak menurun secara konsisten. Bila kadar progesteron yang 

menurun dapat ditemukan hampir pada semua wanita yang 

menderita Premenstrual Syndrome (PMS), maka dapat dipahami 

bahwa kekurangan hormon ini merupakan sebab utama. Sebagian 

wanita yang menderita Premenstrual Syndrome (PMS) terjadi 

penurunan kadar progesteron dan dapat sembuh dengan 

penambahan progesteron, akan tetapi banyak juga wanita yang 

menderita gangguan Premenstrual Syndrome (PMS) hebat tapi 

kadar progesteronnya normal. 



 
 

Menurut Saryono dkk, 2009 dalam Maulidah 2016. penyebab 

dari Premenstrual Syndrome (PMS) adalah: 

1) Faktor hormonal 

Premenstrual Syndrome (PMS) terjadi pada sekitar 70-

90% wanita usia subur dan lebih sering ditemukan pada wanita 

berusia 20-40 tahun. Peran hormon ovarium tidak begitu jelas, 

akan tetapi gejala Premenstrual Syndrome (PMS) sering 

berkembang ketika ovarium tertekan. Faktor hormonal yaitu terjadi 

ketidak seimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. 

Kadar hormon estrogen sangat berlebihan dan melampaui batas 

normal sedangkan kadar progesterone menurun. Hal ini 

menyebabkan perbedaan genetik pada sensitivitas reseptor dan 

system pembawa pesan yang menyampaikan pengeluaran 

hormon seks dalam sel. 

2) Faktor kimiawi  

Faktor kimiawi sangat mempengaruhi dan munculnya 

Premenstrual Syndrome (PMS). Bahan-bahan kimia tertentu di 

dalam otak seperti serotonin, berubah-ubah selama siklus 

menstruasi. Serotonin sangat pula mempengaruhi suasana hati 

yang berhubungan dengan gejala-gejala depresi,kecemasan, 

ketertarikan, kelelahan, perubahan pola makan, kesulitan untuk 

tidur, agresif dan peningkatan selera. 



 
 

3) Faktor genetik  

Faktor genetik juga memainkan suatu peran yang sangat 

penting, yaitu insidensi Premenstrual Syndrome (PMS) dua kali 

lebih tinggi pada kembar satu telur (monozigot) dibandingkan 

kembar dua telur.  

4) Faktor psikologis 

Faktor psikis, yaitu stres sangat besar pengaruhnya  

terhadap kejadian Premenstrual Syndrome (PMS) dan Gejala-

gejala Premenstrual Syndrome (PMS) akan semakin meningkat 

jika di dalam diri seorang wanita mengalami tekanan. 

5) Faktor gaya hidup  

Faktor gaya hidup didalam diri seseorang terhadap 

pengaturan pola makan juga memegang peran yang tidak kalah 

penting. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, sangat berperan 

terhadap gejala-gejala Premenstrual Syndrome (PMS).  

c. Faktor Resiko Premenstrual Syndrome (PMS)  

Premenstrual syndrome (PMS) biasanya terjadi pada wanita 

yang akan lebih peka terhadap perubahan hormonal dan siklus 

menstruasi, beberapa faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya 

premenstrual syndrome (PMS) : 

1) Riwayat Keluarga 

Genetik merupakan faktor yang memberikan peranan penting 

dalam kejadian PMS, peran genetik ini dapat dilihat dari riwayat 



 
 

keuarga, keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

anggota keluarga kandung yaitu ibu dan saudara perempuan.Jika 

riwayat PMS ada pada salah satu anggota keluarga tersebut.Maka 

seseorang bisa dikatakan memiliki resiko lebih besar menderita 

PMS. 

2) Wanita yang pernah melahirkan  

Faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya PMS yang 

pertama adalah pada wanita yang melahirkan. Bahkan, bila wanita 

itu telah melahirkan beberapa orang anak, maka PMS dapat 

semakin berat. 

3) Status perkawinan 

wanita yang sudah menikah memiliki potensi mengalami PMS 

lebih banyak dari pada wanita yang belum menikah. 

4) Usia 

Usia juga menjadi faktor resiko yang dapat meningkatkan 

terjadinya PMS. Dalam hal ini, semakin bertambah usia anda, 

maka PMS akan semakin sering dan biasanya PMS sering terjadi 

pada wanita dengan usia 30-45 tahun. 

5) Stres 

Faktor stres akan memperberat gangguan PMS.Hal ini juga 

sangat mempengaruhi kejiwaan dan kepintaran seseorang dalam 

menyelesaikan masalah.Stres merupakan reaksi tanggung jawab 

seseorang, baik secara fisik maupun psikologis karena adanya 



 
 

perubahan.kemarahan, kecemasan juga bisa bentuk lain emosi 

merupakan juga reaksi stres. Menyatakan ketegangan merupakan 

respon psikologis dan fisiologis seseorang terhadap stressor 

berupa ketakutan, kemarahan, kecemasan, frustasi atau aktivitas 

saraf otonom. 

6) Pola makan 

faktor kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang 

tinggi gula dan garam,kopi,the, cokelat,minuman bersoda, produk 

susu, serta makanan olahan dapat memperberat gejala PMS. 

7) Indeks massa tubuh (IMT) 

Indeks massa tubuh merupakan salah satu ukuran untuk 

memprediksi presentase lemak di dalam tubuh manusia. Lemak 

merupakan salah satu senyawa di dalam tubuh yang 

mempengaruhi proses pembentukan hormon estrogen, dan faktor 

dominan penyebab sindroma premenstruasi adalah hormon 

estrogen. 

8) Kekurangan zat-zat gizi 

Ada beberapa zat gizi yang apabila zat gizi tersebut kurang dalam 

tubuh meningkatkan risiko terjadinya PMS.adapun zat-zat gizi 

yang dimaksud adalah vitamin B (terutama B6), Vitamin E, Vitamin 

C, magnesium, zat besi, dan asam lemak linoleat. 



 
 

9) Kegiatan fisik.  

Faktor risiko berikutnya yang dapat memperberat PMS adalah 

kurang berolahraga dan aktifitas fisikKebiasaan olahraga yang 

kurang dapat memperberat premenstrual syndrome, aktifitas fisik 

dapat meningkatkan endorphin, menurunkan estrogen dan 

hormon steroid lainnya,meningkatkan transportasi oksigen dalam 

otot,mengurangi kadar kartisol, dan meningkatkan keadaan 

psikologis.(Fibrianti2016). 

d. Gejala Premenstrual Syndrome (PMS)  

Gejala yang terjadi dapat tetap sama atau bervariasi dari 

bulan ke bulan. Pad aumumnya gejala yang datang adalah 

menifestasi dari produksi hormon progesteron pada bagian akhir dari 

siklus menstruasi, lebih dekat dengan datangnya masa menstruasi. 

Pada dasarnya, gejala Premenstrual Syndrome (PMS) berhubungan 

dengan berbagai perubahan. Diantaranya ialah perubahan fisik, 

perubahan suasana hati, dan perubahan mental. (Mufidah, 2014) 

perubahan fisik, diantaranya: sakit punggung, perut 

kembung, payudara terasa penuh dan nyeri, perubahan nafsu 

makan, sembelit, pusing, pingsan, sakit kepala, daerah panggul 

terasa berat atau tertekan, hot flashes (kulit wajah, leher, dan dada 

tampak merah serta terasa hangat saat diraba), susah tidur, tidak 

bertenaga, mual dan muntah, kelelahan yang luar biasa, kelainan 



 
 

kulit (jerawat), pembengkakan jaringan atau nyeri persendian, dan 

penambahan berat badan. 

perubahan suasana hati, diantaranya; mudah marah, cemas, 

depresi, mudah tersinggung, gelisah, merasa sedih dan gembira 

secara bergantian.perubahan mental, diantaranya; merasa kalut, 

sulit berkonsentrasi, dan pelupa (Mufidah, 2014) 

Gejala Premenstrual Syndrome (PMS)  yang sering terjadi 

menurut Departement of Health and Human Service di USA 2009 

berdasarkan chart PMS symptoms Tracker : 

1) Berjerawat  

2) Payudara bengkak dan nyeri tekan 

3) Merasa lelah tanpa sebab 

4) Mempunyai masalah tidur  

5) Kelainan perut(kram, nyeri, merasa penuh dan kembung) 

6) Badan dan ektremitas membengkak 

7) Konstipasi atau diare 

8) Nyeri kepala atau punggung 

9) Perubahan selera makan atau selelra makan tinggi 

10)  Nyeri pada sendi atau otot 

11)  Susah konsentrasi atau susah mengingat 

12)  Ketegangan mudah marah, perubahan mood atau ingin 

menangis 

13)  Cemas, gelisah, panik atau depresi. 



 
 

Menurut pawesti & Untari 2015, gejala-gejala PreMenstrual 

Syndrome (PMS) dikelompokkan ke dalam tiga symptoms yaitu : 

1) Behavior symptoms 

Gejala ini juga mencakup lelah, insomnia (susah tidur), makan 

berlebihan , dan perubahan gairah seksual. 

2) Psychologic symptoms 

Gejala ini mudah tersinggung, mudah marah, depresi, mudah 

sedih, cenggeng, cemas, susah konsentrasi, binggung, sulit 

istirahat dan merasa kesepian. 

3) Physical symptoms 

Secara fisik muncul juga gejala sakit kepala, payudara bengkak 

serta teraba keras, nyeri punggung, nyeri perut dan rasa penuh, 

bengkak pada kaki dan tangan , mual, nyeri otot dan persendian. 

Gejala-gejala lain dari PreMenstrual Syndrome (PMS) 

menurut storck 2008 dalam Maulidah 2016  dapat berupa kenaikan 

berat badan, nausea, kurang koordinasi, kurang toleransi terhadap 

suara dan cahaya, kebinggungan, mudah memusuhi orang atau 

agresif, paranoid, mudah merasa bersalah atau takut, keinginan 

seksual tidak ada dan kurang percaya diri. 

e. Jenis-jenis Premenstrual Syndrome (PMS) 

Tipe dan gejala Premenstrual Syndrome (PMS) bermacam-

macam, menurut gejalanya yakni PMS tipe A, H,C, dan D. Delapan 

puluh persen gangguan PMS termaksud tipe A, penderita tipe H 



 
 

sekitar 60%, PMS C 40%, dan PMS D 20%. Kadang-kadang seorang 

wanita mengalami gejala gabungan, misalnya tipe A dan D secara 

bersamaan. (Sibagariang dkk, 2010). 

1. PMS tipe A (anxiety) ditandai dengan gejala seperti rasa cemas, 

sensitif,saraf tegang, perasaan labil. Bahkan beberapa wanita 

mengalami depresi ringan sampai sedang saat sebelum mendapat 

haid. Gejala ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon estrogen 

dan progesteron: hormon estrogen terlalu tinggi dibandingkan 

dengan hormon progesteron. Pemberian hormon progesteron 

kadang dilakukan untuk mengurangi gejala, tetapi beberapa peniliti 

mengatakan, pada penderita PMS bisa jadi kekurangan vitamin B6 

dan magnesium. Penderita PMS yang A sebaiknya banyak 

mengkonsumsi makanan berserat dan mengurangi atau membatasi 

minum kopi. 

2. PMS tipe H (hyperhydration memiliki gejala edema (pembekalan), 

perut  kembung, nyeri pada buah dada pembengkakan tangan dan 

kaki, peningkatan berat badan sebelum haid. Gejala tipe ini dapat 

juga dirasakan bersamaan dengan tipe PMS lain. Pembengkakan itu 

terjadi akibat berkumpulnya air pada jaringan diluar sel (ekstasel) 

karena tingginya asupan garam atau gula pada diet penderita. 

Pemberian obat diuretika untuk mengurangi retensi (penimbunan) air 

dan natrium pada tubuh hanya mengurangi gejala yang ada. Untuk 

mencegah terjadinya gejala ini penderita di anjurkan menggurangi 



 
 

asupan garam dan gula pada diet makanan serta membatasi minum 

sehari-hari. 

3. PMS tipe C (craving) yang ditandai dengan adanya rasa lapar ingin 

mengkonsumsi makanan yang manis-manis (biasanya coklat) dan 

karbohidrat sederhana (biasanya gula). Pada umumnya sekitar 20 

menit setelah menyantap gula dalam jumlah banyak, timbul gejala 

hipoglikemia seperti kelelahan, jantung berdebar, pusing kepala yang 

terkadang sampai pingsan. Hipoglikemia timbul karena pengeluaran 

hormon insulin dalam tubuh meningkat. Rasa ingin menyantap 

makanan manis dapat disebabkan oleh stres, tinggi garam dalam 

diet makanan, tidak terpenuhinya asam lemak esensial (omeha 6), 

atau kurangnya magnesium. 

4. PMS tipe D (depression) ditandai dengan gejala rasa depresi, ingin 

menangis, lemah, gangguan tidur, pelupa, binggung, sulit dalam 

mengucapkan kata-kata (verbalisasi), bahkan kadang-kadang 

muncul rasa ingin bunuh diri atau mencoba bunuh diri. Biasanya 

PMS tipe D berlangsung bersamaan dengan PMS tipe A, hanya 

sekitar 3% dari seluruh tipe PMS benar-benar murni tipe D. 

5. PMS tipe D murni disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon 

progesteron dan estrogen, dimana hormon progesteron dalam siklus 

haid terlalu tinggi dibandingkan dengan hormon estrogennya. 

Kombinasi PMS tipe D dan tipe A dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu stres, kekurangan asam amino tyrosine, penyerapan dan 



 
 

penyimpanan timbal di tubuh, atau kekurangan magnesium dan 

vitamin B (terutama B6). Meningkatkan konsumsi makanan yang 

mengandung vitamin B6 dan magnesium dapat membantu 

mengatasi gangguan PMS tipe D yang terjadi bersamaan dengan 

PMS tipe A. 

f.  Pencegahan 

Pencegahan Premensrual Syndrome (PMS) dapat dilakukan 

dengan cara: 

1) Modifikasi Gaya Hidup 

Gaya hidup sehari-hari perlu diatur untuk meminimalkan gejala 

yang timbul akibat perubahan hormonal. Pola hidup sehat seperti 

mengurangi bahan kafein memperbanyak waktu istirahat untuk 

menghindar kelelahan dan mengurangi stress berperan juga 

dalam  terapi Premenstrual Syndrome (PMS).  

2) Pola Diet 

Jenis makanan yang direkomendasikan yaitu bagi penderita 

Premenstrual Syndrome (PMS) bervariasi pada setiap wanita, dan 

karena wanita yang mengalami PMS dapat memiliki kondisi utama 

lain seperti hipoglikemia dan tekanan darah tinggi, pengaturan dan 

penelitian khusus ini juga perlu dipriritaskan untuk membuat suatu 

rekomendasi seperti makanan. Penurunan asupan gula, garam, 

karbohidrat (nasi,kentang,tori) dapat mencegah edema (bengkak), 



 
 

 serta penurunan konsumsi kafein (kopi), teh, alkohol, dan soda 

juga dapat menurunkan ketegangan, kecemasan dan insomnias( 

sulit tidur)  

3) Olahraga 

Membiasakan olahraga dan aktivitas fisik secara teratur. Dapat 

berupa jalan sehat, berlari, bersepeda atau berenang. Beberapa 

wanita mengatakan bahwa berolahraga ketika mereka mengalami 

PreMenstrual Syndrome (PMS) dapat membantu relaksasi dan 

tidur di malam hari. (Maulidah, 2016) 

2. Definisi Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah bahwa aktivitas  dibagi menjadi dua 

aktivitas fisik internal  dan aktivitas eksternal ,aktivitas fisik internal yaitu 

suatu aktivitas dimana proses bekerjanya organ-organ dalam tubuh 

saat istirahat, sedangkan aktivitas eksternal yaitu aktivitas yang 

dilakukan oleh pergerakan anggota tubuh yang dilakukan seseorang 

selama 24 jam serta banyak mengeluarkan energi (Fathonah, 2016). 

Aktivitas fisik aktif adalah latihan fisik yang dilakukan 3-5 kali 

dalam seminggu. Seperti lari, senam, bermain bola dan aktivitas 

olahraga lainnya (Surmiasih, 2016 ). 

Banyak dugaan bahwa sindroma premenstruasi terjadi akibat 

kombinasi dari berbagai faktor yang kompleks dimana salah satunya 

adalah akibat perubahan hormonal yang terjadi sebelum menstruasi. 



 
 

Selain faktor hormonal, peranan faktor gaya hidup diantaranya aktivitas 

fisik dan mikronutrien juga tidak bisa diabaikan, Olah raga teratur dapat 

membantu mengurangi sindroma premenstruasi selain memberikan 

tubuh yang sehat. (Surmiasih, 2016 ) 

Faktor Aktivitas Fisik Kebiasaan olahraga yang kurang dapat 

memperberat sindroma premenstruasi.Kurangnya Aktivitas fisik ini  

telah direkomendasikan untuk mengurangi keparahan sindroma 

premenstruasi. Namun masih sedikit bukti yang mendukung jelas 

hubungan aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi. Aktivitas fisik 

secara teratur direkomendasikan untuk mengurangi kelelahan dan 

depresi terkait sindroma premenstruasi. Beberapa sumber menyatakan 

latihan erobik adalah alternatif yang efektif untuk mengurangi sindroma 

premenstruasi. Beberapa mekanisine biologis dapat menjelaskan 

hubungan aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi.Aktivitas fisik 

dapat meningkatkan endorphin, menurunkan estrogen dan hormon 

steroid lainnya, meningkatkan transportasi oksigen dalam otot, 

mengurangi kadar kartisol dan meningkatkan (Surmiasih, 2016 ). 

Keadaan psikologis. semua mekanisme ini mendukung 

hubungan terbalik aktivitas fisik dengan sindroma premenstmasi, 

dimana makin teratur aktivitas fisik maka akan semakin berkurang 

keparahan sindroma premenstruasi. Menurut Dusek (2001) prevalensi 

dismenorelnyeri haid pada masa menjelang menstmasi jauh lebih tinggi 

pada perempuan yang tidak berolah raga secara teratur. Secara 



 
 

psikologis aktivitas fisik dapat membangun mood, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan meningkatkan kemampuan mengatasi tantangan. 

(Surmiasih, 2016 ) 

Premenstrual syndrome (PMS) merapakan kumpulan gejala 

fisik, psikologis dan emosi yang terkait dengan siklus menstruasi 

wanita; gejala biasanya timbul 6-10 hari sebelum menstruasi dan 

menghilang ketika menstruasi dimulai, Mayoritas wanita pada usia 

reproduktif mengalami satu atau lebih gejala premenstruasi pada 

sebagian besar siklus menstruasi. Keparahan dan frekuensi gejala 

yang dialami bisa berbeda di antara masing-masing siklus. PMS yang 

cukup parah memiliki pengaruh negatif pada aktivitas sehari-hari 

individu, mengganggu fungsi sosial dan pribadi, prestasi kerja, aktivitas 

keluarga dan sosial serta hubungan seksual menjadi terpengaruh 

secara negatif. (Surmiasih, 2016 ) 

PMS terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yang 

kompleks, salah satunya akibat perubahan hormonal yang terjadi 

sebelum menstruasi. Penyebab lainnya namun bisa dikendalikan 

adalah faktor gaya hidup,diantaranya aktivitas fisik, kondisi psikologis, 

dan mikronutrien  (kalsium, magnesium, vitamin B). Agar PMS dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan, disarankan kepada para wanita untuk 

memperbaiki gaya hidup (life style) dengan meningkatkan aktivitas fisik, 

menjaga pola makan yang sehat, memenuhi kebutuhan harian untuk 



 
 

micro nutrient terutama kalsium, magnesium dan vitamin B,serta 

menghindari stress. (Surmiasih, 2016 ) 

a. Tipe-Tipe Aktifitas Fisik  

Ada 3 tipe/macam/sifat aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk 

mempertahankan kesehatan tubuh yaitu:  

1) Ketahanan (endurance)  

Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan, dapat membantu 

jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat 

dan akan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan 

ketahanan maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (4-

7 hari per minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih 

seperti :  

a. Berjalan kaki, misalnya turunlah dari bus lebih awal menuju 

tempat kerja kira-kira menghabiskan 20 menit berjalan kaki dan 

saat pulang berhenti di halte yang menghabiskan 10 menit 

berjalan kaki menuju rumah 

b. Lari ringan.  

c. Berenang, senam  

d. Bermain tenis  

e. Berkebun dan kerja di taman  

2) Kelenturan ( flexibility ) 

Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat 

membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh 



 
 

tetap lemas (lentur) dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk 

mendapatkan kelenturan maka aktivitas yang dilakukan selama 30 

menit (4-7 hari perminggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat 

dipilih seperti : 

a. Peregangan, mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan atau 

sentakan, lakukan secara teratur untuk 10-30 detik, bisa mulai 

dari tangan dan kaki  

b. Senam taichi, yoga  

c. Mencuci pakaian, mobil  

d. Mengepel lantai.  

3) Kekuatan (strength)  

Aktifitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat 

membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang 

diterima, tulang tetap kuat, dan mempertahankan bentuk tubuh 

serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit 

seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan maka 

aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit (2-4 hari per 

minggu). Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti:  

a. Push-up, pelajari teknik yang benar untuk mencegah otot dan 

sendi dari kecelakaan 

b. Naik turn tangga 

c. Membawa perbelanjaan 

 



 
 

d. Mengikuti kelas senam terstruktur dan teratur (fitness) 

e. Aktivitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga 

dan energy (pembakaran kalori), misalnya: 

1) Berjalan kaki (5,6-7 kkal/menit) 

2)  Berkebun (5,6 kkal/menit)  

3) Menyetrika (4,2 kkal/menit)  

4) Menyapu rumah (3,9 kkal/menit)  

5) Membersihkan jendela (3,7 kkal/menit)  

6)  Mencuci baju (3,56 kkal/menit)  

7) Mengemudi mobil (2,8 kkal/menit)  

3. Tinjauan Remaja 

a. Definisi Remaja  

Masa remaja merupakan bagian dari fase perkembangan 

dalam kehidupan seorang individu. Masa yang merupakan periode 

transisi dari masa anak ke dewasa ini di tandai dengan percepatan 

perkembangan fisik, mental, emosional, sosial dan berlangsung pada 

dekade kedua masa kehidupan. Menurut WHO remaja merupakan 

anak usia 10-19 tahun. Undang-Undang perburuhan, remaja adalah 

anak yang telah mencapai umur 16-18 tahun atau sudah menikah 

dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan menggangap remaja jika sudah berusia 18 tahun yang 

sesuai dengan saat lulus dari sekolah menegah. Menurut Undang-

Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, anak di anggap remaja bila 



 
 

sudah cukup matang untuk menikah yaitu umur 16 tahun untuk anak 

perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Remaja adalah anak 

dalam rentang usia remaja sangat bervariasi, akan tetapi awal dari 

masa emaja relatif sama sedangkan masaberakhirnya masa remaja 

lebih bervariasi. Awal usia masa remaja berkisar 10 tahun dan akhir 

masa remaja berkisar 21 tahun. 

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja 

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak 

menuju dewasa. Remaja pada masa ini mengalami masa 

pubertas yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat, timbul ciri-ciri 

seks sekunder, dan tercapai fertilitas. Perubahan psikososial yang 

menyertai pubertas disebut adolesen, adolesen adalah masa 

dalam kehidupan seseorang dimana masyarakat tidak lagi 

memandang individu sebagai seorang anak, tetapi juga di akui 

sebgai seorang yang sudah dewasa dengan segala hak dan 

kewajiban mereka. 

Tumbuh kembang adalah peristiwa yang terjadi sejak 

masa pembuahan sampai masa dewasa.Pertumbuhan merupakan 

suatu proses biologis yang menyebabkan perkembangan fisik 

yang dapat diukur. Perkembangan merupakan suatu proses 

seorang individu dalam aspek keterampilan dan fungsi yang 

kompleks.Individu berkembang dalam pengaturan neuromuskuler, 



 
 

keterampilan menggunakan anggota tubuh, serta perkembangan 

kepribadian, mental, serta emosi. 

Perkembangan remaja dalam perjalananya dibagi menjadi 

tiga fase, yaitu fase remaja awal, fase pertengahan, dan fase 

akhir. 

1) Remaja awal (10-14 tahun) 

Remaja pada masa ini mengalami pertumbuhan fisik dan seksual 

dengan cepat. Pikiran difokuskan pada keberadaannya dan pada 

kelompok sebaya. Identitas terutama difokuskan pada perubahan 

fisik dan perhatian pada keadaan normal. Perilaku seksual remaja 

pada masa ini lebih bersifat menyelidiki, dan tidak membedakan. 

Sehingga kontak fisik dengan teman sebaya adalah normal. 

Remaja pada masa ini berusaha untuk tidak bergantung pada 

orang lain. Rasa penasaran yang tinggi atas diri sendiri 

menyebabkan remaja membutuhkan privasi. 

2) Remaja pertengahan (15-17 tahun) 

Remaja pada fase ini mengalami masa sukar baik untuk dirinya 

sendiri maupun orang dewasa yang berinteraksi dengan dirinya. 

Proses kognitif remaja pada masa ini lebih rumit. Melalui 

pemikiran oprasional formal, usia remaja pertengahan mulai 

bereksperimen dengan ide, memikirkan apa yang dapat dibuat 

dengan barang-barang yang ada, mengembangkan wawasan, dan 

merefleksikan perasaan kepada orang lain. Remaja pada fase ini 



 
 

berfokus pada masalah identitas yang tidak terbatas pada aspek 

fisik tubuh. Remaja pada fase ini mulai bereksperimen secara 

seksual, ikut serta dalam perilaku beresiko, dan mulai 

mengembangkan pekerjaan diluar rumah. Sebagai akibat dari 

ekperimen beresiko, remaja pada fase ini dapat mengalami 

kehamilan yang tidak diinginkan, kecanduan obat, dan kecelakaan 

kendaraan bermotor. Usaha remaja fase pertengahan untuk tidak 

bergantung, menguji batas kemampuan, dan keperluan otonomi 

mencapai maksimal mengakibatkan berbagai permasalah yang 

dengan orang tua, guru, maupun figur yang lain.  

3) Remaja akhir (18-21 tahun) 

Remaja pada fase ini ditandai dengan pemikiran oprasional formal 

penuh, termasuk pemikiran mengenai masa depan baik itu 

pendidikan, kejuruan, dan seksual. Remaja akhir biasanya lebih 

berkomitmen pada pasangan seksualnya dari apda remaha 

pertengahan. Kecemasan  karena perpisahan yang tidak tuntas 

dari fase sebelumnya dapat muncul pada fase ini ketika 

mengalami perpisahan fisik dengan keluarganya.  

Dalam perjalanan kehidupannya, remaja tidak akan lepas 

dari berbagai macam konflik dalam perkembangannya. Setiap 

tingkatan memiliki konflik sesuai dengan kondisi perkembangan 

remaja pada saat itu. Konflik yang sering dihadapi oleh remaja 

semakin kompleks seiring dengan perubahan yang mereka alami 



 
 

pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka yaitu dimensi 

biologis, dimensi kognitig, dimensi moral dan dimensi psikologis. 

(Kusuma, 2014)  

4. Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian Premenstrual Syndrome  

Aktivitas fisik merupakan faktor yang dapat mengurangi rasa 

sakit akibat PMS, sehingga apabila aktivitas fisik rendah dapat 

meningkatkan keparahan dari PMS, seperti rasa tegang, emosi, dan 

depresi. Sebuah teori menyebutkan, dengan adanya aktivitas fisik akan 

meningkatkan produksi endorfin, menurunkan kadar estrogen dan 

hormon steroid lainnya, memperlancar transpor oksigen di otot, 

menurunkan kadar kortisol, dan meningkatkan perilaku psikologis 

(Harber dan Sutton, 1984 dalam Ratikasari 2015). 

 

B. Landasan Teori 

Premenstrual Syndrome (PMS)adalah gangguan siklus yang 

umumnya terjadi pada wanita muda dan pertengahan, ditandai dengan 

gejala fisik dan emosional yang konsisten. 

Premenstrual Syndrome (PMS) secara luas diartikan sebagai 

gangguan siklik berulang berkaitan dengan variasi hormonal perempuan 

dalam siklus menstruasi, yang berdampak pada emosional dan 

kesejahteraan fisik dari jutaan perempuan selama masa reproduksi 

seorang perempuan.Gejala PreMenstrual Syndrome (PMS) pada 

umumnya ialah rasa cemas, perasaan tidak menentu, mudah marah, 



 
 

tegang, sakit kepala, suka konsumsi makanan manis atau asin yang 

berlebihan, peningkatan nafsu makan, berat badan bertambah, payudara 

membengkak dan terasa sakit jika disentuh, puting susu nyeri dan 

bengkak dan mudah lupa. Gejala PreMenstrualSyndrome (PMS) ini jika 

dibiarkan, dampaknya juga bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari, 

mengganggu hubungan dengan orang-orang terdekat dan jika dibiarkan 

akan menimbulkan gangguan yang lebih parah, yang disebut dengan 

disforia pramenstruasi (PMDD) 

Bagi beberapa wanita gejala Premenstrual Syndrome (PMS) 

dapat terjadi cukup parah, sehingga dapat menimbulkan dampak yang 

merugikan. Umumnya dampak dari Premenstrual Syndrome(PMS) 

tersebut adalah gangguan aktivitas harian (INI, 2014), seperti penurunan 

produktivitas kerja, sekolah, dan hubungan interpersonal penderita 

(Suparman, 2010). Di samping itu Premenstrual Syndrome (PMS) yang 

berat juga dapat berhubungan dengan kasus bunuh diri yang tinggi, 

tingkat kecelakaan, dan masalah kejiwaan akut (Tolassa dan Bekele, 

2014). Di samping itu penderita Premenstrual Syndrome (PMS) juga lebih 

banyak mengalami gangguan hobi, peningkatan frekuensi kunjungan ke 

dokter rawat jalan dan peningkatan hari tidak berkerja dengan alasan 

kesehatan. Kemudian khusunya untuk para remaja putri yang bersekolah, 

Premenstrual Syndrome(PMS) dapat menggangu kualitas kesehatan, 

konsentrasi, prestasi dan keaktifan kegiatan belajar di sekolah.siswi 

dengan gangguan pramenstruasi mengalami beberapa penurunan, 



 
 

seperti:kondisi mental, vitalitas, peran fisik, fungsi sosial, dan kesehatan 

secara keseluruhan. 

Beberapa faktor yang merupakan predisposisi terjadinya 

Premenstrual Syndrome (PMS) antara lain yaitu Wanita yang pernah 

melahirkan, Status perkawinan, Usia, Stress, Diet, Defiseinsi zat gizi, 

Aktivitas fisik, Kebiasaan merokok. 

Penyebab dari Premenstrual Syndrome (PMS) adalah: Faktor 

hormonal (Ketidak seimbangan antara hormon estrogen dan 

progesterone), Faktor kimiawi (Faktor kimiawi sangat mempengaruhi 

munculnya Premenstrual Syndrome (PMS). Bahan-bahan kimia tertentu di 

dalam otak seperti serotonin, berubah-ubah selama siklus menstruasi. 

Serotonin sangat mempengaruhi suasana hati yang berhubungan dengan 

gejala depresi, kecemasan, ketertarikan, kelelahan, perubahan pola 

makan, kesulitan untuk tidur, agresif dan peningkatan selera), Faktor 

Genetik, Faktor Psikologis, Faktor psikis dan Faktor gaya hidup. Beberapa 

faktor-faktor yang merupakan predisposisi terjadinya PreMenstrual 

Syndrome (PMS) antara lain  Wanita yang pernah melahirkan, Status 

perkawinan, Usia, Stress, Diet, Defiseinsi zat gizi, Aktivitas fisik, 

Kebiasaan merokok. 

Aktivitas fisik merupakan faktor yang dapat mengurangi rasa 

sakit akibat PMS, sehingga apabila aktivitas fisik rendah dapat 

meningkatkan keparahan dari PMS, seperti rasa tegang, emosi, dan 

depresi. Sebuah teori menyebutkan, dengan adanya aktivitas fisik akan 



 
 

meningkatkan produksi endorfin, menurunkan kadar estrogen dan hormon 

steroid lainnya, memperlancar transpor oksigen di otot, menurunkan kadar 

kortisol, dan meningkatkan perilaku psikologis (Harber dan Sutton, 1984 

dalam Ratikasari 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori Modifikasi dari Maulidah (2016) ; Finurina dkk (2016) 

 

 

 

 

Faktor risiko 

1. Riwayat Keluarga 

2. Wanita Yang Perna 

Melahirkan 

3. Status Perkawinan 

4. Usia 

5. Stress 

6. Pola Makan 

7. Indeks Masa Tubuh  

(IMT) 

8. Kekurangan Zat –Zat 

Gizi 

9. Aktivitas Fisik 

Faktor Penyebab Premenstruasi 
Syndrome (PMS) 

1. Faktor Hormonal 
2. Faktor Kimiawi 
3. Faktor Genetik 
4. Faktor Psikologis 
5. Faktor Gaya Hidup 
 



 
 

D. Kerangka Konsep 

 

 

Keterangan : 

Variabel Bebas : Aktivitas Fisik  

Variabel Terikat : Premenstrual Syndrome (PMS) 

 
Gambar 2. Bagan Kerangka Konsep penelitian 

 
 
 

E. Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan aktivitas fisik dengan Premenstrual Syndrome  (PMS). 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas fisik  Premenstrual Syndrome 
(PMS) 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian adalah observasional dengan rancangan cross 

sectional study di mana variabel-variabel yang termaksud efek di 

observasi sekaligus pada waktu yang sama (Notoatmojo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Desain study cross sectional 
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E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMAN 8 Kendari. 

2. Waktu  Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama Februari – Maret 2018 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri Kelas 

X & XI di SMAN 8 Kendari  sebanyak 219 siswi  

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 219 siswi  remaja putri  

kelas X & XI di SMAN 8 Kendari. 

3. Sampling  

Teknik pengambilan sempel dalam penelitian ini adalah teknik 

stratified random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

kelas (tingat) (Satroasmoro, 2015), dengan rumus besar sampling yaitu  

n =
𝑁𝑍2pq

𝑑2 𝑁 − 1 +  𝑍²𝑝𝑞
 

Keterangan : 

n : besarnya sampel 

N : populasi 

d : tingkat kepercayaan yang diinginkan (0,05%) 

Z : derajat kemaknaan dengan nilai (1,96) 

p : perkiraan populasi yang diteliti (0,05) 



 
 

q : proporsi populasi yang tidak di hitung (1-p)  

         (Notoatmodjo, 2012) 

n =
219 1,962 0,05.0,95

 0,05² . 218 +  1,962 . 0,05.0,95
 

n =
841,3𝑥0,05.0,95

0,545 + 3,8416.0,475
 

𝑛 =
39,97

0,545 + 0,182
 

n =
39,97

0,72
 

n = 55,5 

 Jadi total jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 55 Siswi 

SMAN 8 Kendari. Dari sampel 55 orang maka untuk menentukan 

sampel tiap kelas menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑛 i =
𝑁𝑖

𝑁
𝑥 𝑛 

Keterangan : 

𝑛𝑖  : besar sampel yang diambil berdasarkan strata  

N1 : besar populasi yang diteliti berdasarkan strata 

N : besar populasi  

n : besar sampel yang di ambil 

  Dari jumlah populasi sebanyak 219 orang, maka sampel 

penelitian tiap kelas sebagai berikut : 

𝑛1 =
116

219
𝑥 55 = 29 orang 

𝑛2 =
103

219
 𝑥 55 = 26 orang 



 
 

Jadi sampel untuk kelas X (sepuluh) diambil sebanyak  29 

orang dan untuk kelas XI (sebelas) diambil sebanyak  26 orang. 

 

G. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen :  Aktivitas Fisik 

2. Variabel Dependen :  Premenstrual Syndrome (PMS). 

 

H. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif 

1. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang membutuhkan 

energi untuk mengerjakannya.Skala pengukuran ordinal   

Kriteria Objektif : 

a. Aktifitas Berat: bila jawaban pada skor 76-100% 

b. Aktivitas Sedang: bila jawaban pada skor 56-75% 

c. Aktivitas Ringan: bila jawaban pada skor 0-55%  

2. Premenstrual Syndrome (PMS) 

Premenstrual syndrome (PMS) merupakan kumpulan gejala 

yang timbul secara siklik sebelum haid dan berakhir saat haid mulai 

turun, baik secara fisik, emosional maupun perilaku. 

Pada penelitian ini menggunakan criteria diagnosa SPAF (The 

Shortened Premenstruasi Assesment Form),yang terdiri dari 10 item 

gejala premenstrual, masing-masing item diberi score 1-6, mulai tidak 

terasa sampai yang ekstrem (sangat berat), sehingga total score 60.  



 
 

Dikatakan PMS jika mengalami paling sedikit 5 tanda PMS atau total 

score lebih atau sama dengan 30 (Daugherty, 1998, dausteret al., 

1999). 

Kriteria objektif : 

1 = tidak PMS jika score < 30 

2 = PMS jika score ≥ 30 

Skala penkuran ordinal  

I. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode: 

a. Aktivitas Fisik  dengan observasi dan pengisian kuesioner. 

b. Premenstrual syndrome secara pengamatan langsung/observasi 

dengan  pengisian kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi 

dokumen, meliputi data profil sekolah dan data jumlah peserta didik dari 

SMAN 8 Kendari. 

J. Instrumen Penelitian 

1. Aktivitas fisik diukur dengan cara membuat pertanyaan terstruktur 

dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 3 kategori yaitu 

aktifitas fisik ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Setiap 

alternatif jawaban “Ada” diberi nilai 2, dan jawaban “Tidak” diberi nilai 

1. Skor tertinggi adalah 30 dan skor terendah adalah 0. Untuk 



 
 

menentukan kategori setiap responden yaitu dengan cara membagi 

antara jumlah nilai responden dengan skor tertinggi (30) dan 

dikalikan dengan 100%. 

2. Premenstrual Syndrome (PMS) diukur dengan menggunakan 

kuisioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dan dijawab menggunakan 

skor 1 – 6, yaitu : 

1 = tidak ada keluhan 

2 = sangat ringan (gejala yang dialami hanya sedikit terasa) 

3 = ringan (gejala terasa, namun tidak menganggu aktivtas sehari-

    hari) 

4 = sedang (gejala terasa dan mempengaruhi aktivitas sehari-

     hari) 

5 = berat (gejala terasa sekali dan terjadi penurunan  ,  beberapa 

aktivitas sehari-hari tidak bisa dilakukan) 

6 = berat sekali (gejala sangat terasa sekali, terjadi penurunan 

fungsi fisik dan psikis sehingga tidak mampu melakukan 

aktivitas sehari-hari) 

 

 

 

 



 
 

K. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. alur penelitian 

 

Setelah mendapat Surat Izin Penelitian  

melaksanakan studi pendahuluan dengan 

tujuan mencari permasalahan yang 

muncul berkaitan tentang PMS 

Pengumpulan data akan dilakukan oleh 

peneliti sendiri 
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langsung dan membagikan kuesioner 
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pengisian kuesioner 

Peneliti mengecek kembali kelengkapan 
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lengkap maka peneliti akan meminta 

responden untuk melengkapinya 

Pengolahan Data 

Analisis Data  

Penyajian Data 

Kesimpulan 



 
 

L. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Setelah dilakukan pengumpulan data, maka selanjutnya data 

tersebutakan di olah secara komputerisasi dengan tahapan 

a. Editing yaitu kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir 

atau kuesioner. 

b. Coding yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi 

data angka atau bilangan. 

c. Data entry atau processing yaitu jawaban-jawaban dari masing-

masing responden yang dalam bentuk kode (angka/huruf) 

dimasukkan kedalam program atau softwere computer. 

d. Data cleaning yaitu suatu spengecekan kembali untuk melihat 

kemungkinan-kemungkin adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidak 

lengkapan dan sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan atau 

koreksi. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk melihat distribusi frekuensi 

variabel-variabel yang diteliti, baik variable dependen maupun 

independen .Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini secara 

bertahap dari analisa univariat dan bivariat. 

a. Analisis Univariabel 

Analisis Univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendesktipsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Hasil dari 



 
 

analisa ini berupa distribusi frekuensi dan presentasie dari tiap 

variabel.Selanjutnya analisa ini akan ditampilkan distribusi frekuensi 

dalam bentuk tabel. Untuk menentukan presentasi dalam penelitian 

ini di gunakan rumus menurut rumus icham (2008) adalah : 

𝑃 =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

Keterangan: 

P = Proporsi 

f = Frekuensi 

n = Jumlah sample 

kemudian peneliti akan menghitung distribusi frekuensi dan 

mencari persentasi pada setiap variabel dengan menggunakan 

komputer. 

b. Analisis bivariabel 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menentukan hubungan antar variabel independen dan dependen 

melalui uji Chi-Squaer Tes (X²), untuk melihat hasil kemaknaan 

perhitungan statistik antara 2 variabel dgunakan batas kemaknaan 

0,05% (95%) (p <0,05), karena pada umumnya penelitian-penelitian 

dibidang pendidikan menggunakan taraf signifikan 0,05 (Arikunto, 

2010) 

Rumus𝑥² =
Ʃ[ 0−E 2]

2
 

Keterangan : 



 
 

x²= Chi-Squaertest 

O = Frekuensi observasi 

E = Frekuensi harapan 

Adapun ketentuan yang dipakai pada uji statistik ini adalah :  

1) Ho diterima, jika x2 hitung < x2 (Jika p value> 0,05) tabel artinya 

tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti dengan aktifitas 

fisik dengan kejadian PremenstrualSyndrome . 

2) Ha ditolak, Jika x2 hitung ≥ x2 tabel (jika p value< 0,05) ada 

hubungan antara variabel yang diteliti dengan aktifitas fisik  

dengan kejadian PremenstrualSyndrome 

J.  Etika Penelitian 

1. Lembar Persetujuan (Informed concent) 

Peneliti akan memberikan lembar persetujuan kepada responden. 

Sampel yang akan menjadi responden bersedia menandatangani 

lembar persetujuan, dan bagi responden yang menolak, peneliti tetap 

menghormati dan menghargai haknya dan tidak akan dipaksa. 

2. Tanpa Nama (Anonymous) 

Peneliti akan menjaga kerahasiaan reponden dengan tidak 

mencantumkan nama responden tetapi hanya memberi kode tertentu 

untuk setiap responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi diberikan oleh responden dijamin oleh peneliti 

dan hanya sekelompok data yang dilaporkan dalam penelitian. 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMAN 8 Kendari yang terletak di Jl. Garuda poros moramo 

Kelurahan Nambo kecamatan abeli kota kendari. Luas lingkungan sekolah 

SMAN 8 Kendari 11,000 M2,  jumlah  Guru 42 , jumlah siswa laki-laki 317 

siswa sedangkan jumlah siswi perempuan 328 siswi, jumlah kelas didalam 

ruang lingkup SMAN 8 Kendari berkisar 18 kelas, 3 laboratorium, dan 1 

perpustakaan. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian tentang hubungan antara aktivitas fisik dengan 

premenstrual syndrome pada remaja putri di SMAN 08 Kendari pada 

bulan Mei tahun 2018. Sampel penelitian ini adalah remaja putri kelas X 

dan XI yang berjumlah 55 siswi. Setelah data terkumpul, maka data diolah 

dan dianalisis menggunakan stata. Data disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi dan beserta keterangan penjelasan dari isi tabel. Hasil penelitian 

terdiri dari analisis univariabel dan bivariabel. 

1. Karaterisik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini yang dapat disajikan 

terdiri dari umur responden, tingkat kelas responden. Karakteristik 

merupakan ciri atau tanda khas yang melekat pada diri responden dalam 

hal ini remaja putri di SMAN 08 Kendari yang membedakan antara remaja 

yang satu dengan yang lainnya.  



 
 

a. Umur 

Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu 

keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun 

yang mati. Semisal umur manusia dikatakan lima belas tahun di 

ukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung (Elvan, 2012). 

Distribusi responden menurut kelompok umur di sajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Umur Responden Kelas X dan XI Di SMAN 

8 Kendari Tahun 2018 

Umur (Tahun) Jumlah (n) Persen(%) 

15 32 58,2 

16 23 41,8 

Total 55 100,0 

Sumber : Data Primer, diolah juni 2018 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa distribusi respoden 

berdasarkan umur responden yang paling banyak adalah umur 15 

tahun sebanyak 32 orang (58,2%), dan responden yang paling 

sedikit adalah umur 16 tahun sebanyak 23 orang (41,8%). 

b. Tingkat Kelas 

Tingkat kelas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

responden dalam befikir. Semakin tinggi tingkat kelas maka makin 



 
 

mudah menerima sesuatu yang sifatnya baru dan lebih terampil 

serta lebih dinamis terhadap setiap perubahan (Andriani, 2010).  

Distrisbusi responden menurut tingkatan kelas disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 2 

Distribusi Tingkat Kelas Responden kelas X dan XI di   SMAN 8 

Kendari Tahun 2018 

Tingkat  Jumlah (n) Persen(%) 

X 29 52,7 

XI 26 47,3 

Total  55 100,0 

Sumber : Data Primer, diolah Juni 2018 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah responden masing –masing 

kelas yang paling banyak adalah kelas X sebanyak 29 orang 

(52,7%). Dan yang paling sedikit kelas XI sebanyak 26 orang 

(47,3%). 

2. Analisis Univariat 

Berikut ini distribusi responden menurut aktivitas fisik, premenstrual 

syndrome : 

a. Aktivitas fisik 

Aktivittas fisik responden dibagi menjadi dua, yakni ringan, sedang, 

berat. 



 
 

Tabel 3 

Distribusi Aktivitas Fisik  di SMAN 8 Kendari Tahun 2018 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

Tabel diatas menunjukkan dari 55 responden, mayoritas 

responden berada pada aktivitas fisik ringan yaitu 28 responden  

(50,9%) kemudian responden dengan aktivitas fisik sedang 14 

responden  (25,5%) dan aktivitas fisik berat 13 responden (23,6%) 

b. Premenstrual syndrome (PMS) 

Responden memiliki PMS yang berbeda dan 

dikategorikan menjadi dua , yakni PMS dan tidak PMS 

Tabel 4 

Distribusi Premenstrual Syndrome (PMS) di SMAN 8 Kendari 

Tahun 2018 

Aktivitas Fisik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ringan 28 50,9 

Sedang 14 25,5 

Berat 13 23,6 

Total 55 100 

PMS Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak PMS 28 50,9 

PMS 27 49,1 



 
 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

Tabel diatas menunjukkan dari 55 responden, mayoritas 

adalah PMS 27 responden (49,1%) dan yang tidak pms 28 

responden  (50,9%). 

3. Analisis Bivariate 

Analisis bivariate ini akan digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis yang 

digunakan adalah Chi-Square Test (Uji Chi Kuadrat) dengan confidence 

interval (CI) 95% dan tingkat kemaknaan ρ<0,05.  

Hubungan antara aktivitas fisik, premenstrual syndrome di 

SMAN 8 kendari  dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5 

Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik dengan Premenstrual 

Syndrome di SMAN 8 Kendari Tahun 2018 

Variabel  

Aktivitas fisik 

Premenstrual syndrome 

n ρvalue 

X2 

Tidak PMS PMS 

n % n % 

Aktifitas ringan 21 75 7 25 28 

0,001 13,481 

Aktifitas sedang 3 21,4 11 78,6 14 

Total 55 100 



 
 

Aktifitas berat  4 30,8 9 69,2 13 

Total 28 50,9 27 49,1 55   

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

Tabel 5 hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dari 55 

responden yang beraktivitas fisik ringan dan tidak mengalami 

premenstrual syndrome sebanyak 21 responden (75%) sedangkan 

yang beraktivitas fisik ringan dan mengalami premenstrual syndrome 

sebanyak 7 responden (25%).  Responden dengan aktivitas fisik 

sedang dan tidak mengalami premenstrual syndrome sebanyak 3 

responden (21,4%) sedangkan yang beraktivitas fisik sedang dan 

mengalami premenstrual syndrome sebanyak 11 responden (78,6%). 

Responden yang beraktivitas fisik berat dan tidak mengalami 

premenstrual syndrome sebanyak 4 responden (30,8%) sedangkan 

yang beraktivitas fisik berat dan mengalami premenstrual syndrome 

sebanyak 9 responden (69,2%). 

Hasil analisis statistik menggunakan uji Chi Square diperoleh 

hasil dimana pada taraf signifikan α = 0,05, df = 2, nilai ρvalue = 0,001 

(0,001 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada hubungan 

antara aktivitas fisik deng an premenstrual syndrome. 

 

C. Pembahasan  



 
 

1. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Premenstrual Syndrome di 

SMAN 8 Kendari Tahun 2018  

Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, maka hasil 

penelitian tentang hubungan aktivitas fisik dengan premenstrual 

syndrome (PMS) pada remaja putri kelas X dan kelas XI di SMAN 8 

Kendari yaitu sebagian besar remaja putri lebih banyak memiliki 

aktivitas sedang. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa jika 

kurangnya aktivitas fisik maka akan mempengaruhi terjadinya 

premenstrual syndrome (pms). 

Dari analisis statistik menggunakan uji Chi Square diperoleh 

hasil dimana pada taraf signifikan α = 0,05, df = 2, nilai ρvalue = 0,001 

(0,001 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada hubungan 

antara aktivitas fisik dengan premenstrual syndrome. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Surmiasih (2016) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan aktivitas fisik dengan premenstrual 

syndrome (ρvalue = 0,001). Hal tersebut juga sesuai dengan Kristy 

Mellya Putri (2017) yang menyatakan ada hubungan antara aktivitas 

fisik dan depresi dengan kejadian sindrom pra menstruasi (ρvalue = 

0,000).  

Premenstrual syndrome merupakan suatu kumpulan keluhan  

atau gejala fisik, emosional, dan perilaku yang terjadi pada wanita 

usia produksi yang muncul secara siklik dalam rentang 7-10 hari 

sebelum menstruasi dan menghilang setelah darah haid keuar yang 



 
 

terjadi pada suatu tingkatkan yang mampu mempengaruhi gaya hidup 

dan pekerjaan wanita tersebut (Suhailif 2017). 

 Etiologi PMS  saat ini belum diketahui dengan jelas, tetapi 

beberapa teori menunjukkan adanya Fluktuasi hormonal pada 

sindrom pramenstruasi yaitu ketidakseimbangan antara hormone 

estrogen dan hormone progesterone dimana terdapat kelebihan 

estrogen atau rendahnya progesteron dalam fase luteal pada siklus 

menstruasi yang menyebabkan dibentuknya prostaglandin dalam 

jumlah yang banyak (Novarianti dkk 2017). 

Peningkatan kadar esterogen berdampak fisiologis terhadap 

menstimulasi pertumbuhan duktus longitudinal dan epitel duktus pada 

payudara. Karena secara fisiologis esterogen berfungsi dalam 

perkembangan seks sekunder. Selain itu esterogen pula berdampak 

terhadap akan bertambahnya kadar hormon prolaktin sehingga 

menyebabkan nyeri dan tegang pada buah dada (Eso dkk 2016).   

Perubahan fisik yang dirasakan seperti sakit perut, pusing, 

pegal-pegal, timbul jerawat, sakit pinggang, sakit badan, perut 

kembung, pembengkakan payudara dan pinggang, keputihan, demam 

dan sakit leher. Selanjutnya perubahan secara psikologis, remaja 

akan mudah marah/emosi, kurang berkonsentrasi, melamun, pelupa, 

tidak bersemangat, suasana hati yang mudah berubah dan mudah 

tersinggung pada saat mengalami PMS. Selain perubahan fisik dan 

psikologis, remaja juga akan mengalami perubahan secara perilaku 



 
 

seperti malas beraktivitas, insomnia dan hipersomnia, nafsu makan 

bertambah dan menginginkan makanan tertentu (Julianti dkk 2017). 

 Hormon estrogen tidak hanya berasal dari ovarium tetapi 

juga bisa berasal dari lemak yang berada dibawah kulit. Pada 

perempuan yang mengalami kelebihan berat badan, timbunan lemak 

dapat memicu pembuatan hormon estrogen berlebih yang dapat 

menyebakan terjadinya hiperestrogenisme. Teori juga menunjukkan 

adanya kelebihan estrogen atau defisit progesteron dalam fase luteal 

dari siklus menstruasi adalah penyebab Premenstrual Syndrome  

(Safitri dkk 2016). 

Aktivitas fisik adalah bahwa aktivitas  dibagi menjadi dua 

aktivitas fisik internal  dan aktivitas eksternal ,aktivitas fisik internal yaitu 

suatu aktivitas dimana proses bekerjanya organ-organ dalam tubuh 

saat istirahat, sedangkan aktivitas eksternal yaitu aktivitas yang 

dilakukan oleh pergerakan anggota tubuh yang dilakukan seseorang 

selama 24 jam serta banyak mengeluarkan energi (Fathonah, 2016). 

Aktivitas fisik aktif adalah latihan fisik yang dilakukan 3-5 kali 

dalam seminggu. Seperti lari, senam, bermain bola dan aktivitas 

olahraga lainnya Banyak dugaan bahwa sindroma premenstruasi terjadi 

akibat kombinasi dari berbagai faktor yang kompleks dimana salah 

satunya adalah akibat perubahan hormonal yang terjadi 

sebelummenstruasi. Selain faktor hormonal, peranan faktor gaya hidup 

diantaranya aktivitas fisik dan mikronutrien juga tidak bisa diabaikan, 



 
 

Olaraga teratur dapat membantu mengurangi sindroma premenstruasi 

selain memberikan tubuh yang sehat. (Surmiasih, 2016 ) 

Faktor Aktivitas Fisik Kebiasaan olahraga yang kurang dapat 

memperberat sindroma premenstruasi.Kurangnya Aktivitas fisik telah 

direkomendasikan sebagian untuk mengurangi keparahan sindroma 

premenstruasi. Namun masih sedikit bukti yang mendukung  jelas 

hubungan aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi. Aktivitas fisik 

secara teratur direkomendasikan untuk mengurangi kelelahan dan 

depresi terkait sindroma premenstruasi. Beberapa sumber menyatakan 

latihan erobik adalah alternatif yang efektif untuk mengurangi sindroma 

premenstruasi. Beberapa mekanisine biologis dapat menjelaskan 

hubungan aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi.Aktivitas fisik 

dapat meningkatkan endorphin, menurunkan estrogen dan hormon 

steroid lainnya, meningkatkan transportasi oksigen dalam otot, 

mengurangi kadar kartisol dan meningkatkan (Surmiasih, 2016 ). 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

hubungan aktivitas fisik dengan premenstrual syndrome di SMAN 8 

Kendari  tahun 2018, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Responden yang aktivitas fisik ringan 28 responden (50,9%) lebih 

banyak dibandingkan dengan aktivitas sedang 14 responden  (25,5%) 

dan aktivitas berat 13 responden (23,6%) 

2. Responden yang tidak PMS 28 responden (50,9%) lebih banyak 

dibandingkan yang PMS 27 responden (49,1%). 

3. ada hubungan aktivitas fisik dengan premenstrual syndrome dimana 

pada uji Chi Square diperoleh nilai ρvalue = 0,001. 

B. Saran 

Kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan ada beberapa  

hal-hal sebagai berikut : 

1. Peneliti sarankan agar guru (penjases) memberikan konseling pada 

siswi tentang bagaimana melakukan aktivitas fisik pada saat siswi 

mengalami premenstrual syndrome. 

2. Bagi siswi agar bisa mengetahui pentingnya aktivitas fisik saat 

mengalami mensruasi.  

3. Peneliti menyarankan kepada siswi melakukan aktivitas fisik ringan , 

sedang , berat untuk menyeimbangan keluarnya energi, 
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Lampiran 5 

MASTER TABEL PENELITIAN 

HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS)  

PADA REMAJA PUTRI DI SMAN 8 KENDARI 

TAHUN 2018 

A. AKTIVITAS FISIK 

No  
Responden 

Nama 

AktivitasFisik 

Interpretasi Coding 
Pagi 

Pukul 05.00 - 10.00 Wita 
Siang 

Pukul 11.00 - 18.00 Wita 
Malam 

Pukul 18.00 - 24.00 Wita 

1 Ny N Sedang Sedang Sedang Sedang 2 

2 Ny S Ringan Ringan Berat Ringan 1 

3 Ny J Ringa Ringan Ringan Ringan 1 

4 Ny N Berat Ringan Berat Berat 3 

5 Ny I Ringan Sedang Ringan Ringan 1 

6 Ny Y Ringan Ringan Ringan Ringan 1 

7 Ny M Berat Sedang Berat Berat 3 

8 Ny N Sedang Ringan Ringan Ringan 1 

9 Ny D Berat Sedang Sedang Sedang 2 

10 Ny W Berat Sedang Sedang Sedang 2 



 
 

11 Ny I Berat Ringan Ringan Ringan 1 

12 Ny R Berat Berat Ringan Berat 3 

13 Ny A Ringan Berat Ringan Ringan 1 

14 Ny P Sedang Berat Berat Berat 3 

15 Ny R Ringan Sedang Sedang Sedang 2 

16 Ny R Sedang Ringan Sedang Sedang 2 

17 Ny H Berat Sedang Sedang Sedang 2 

18 Ny L Sedang Ringan Ringan Ringan 1 

19 Ny D Berat Berat Ringan Berat 3 

20 Ny E Ringan Ringan Sedang Ringan 1 

21 Ny L Sedang Sedang Berat Sedang 2 

22 Ny I Ringan Berat Ringan Ringan 1 

23 Ny R Sedang Berat Berat Berat 3 

24 Ny K Ringan Sedang Ringan Ringan 1 

25 Ny P Berat Berat Ringan Berat 3 

26 Ny R Sedang Sedang Berat Sedang 2 

27 Ny N Sedang Ringan Ringan Ringan 1 

28 Ny R Berat Ringan Ringan Ringan 1 

29 Ny S Sedang Sedang Berat Sedang 2 



 
 

30 Ny S Berat Ringan Ringan Ringan 1 

31 Ny N Ringan Sedang Sedang Sedang 2 

32 Ny R Ringan Berat Berat Berat 3 

33 Ny M Sedang Ringan Ringan Ringan 1 

34 Ny I Berat Berat Ringan Berat 3 

35 Ny W Ringan Sedang Ringan Ringan 1 

36 Ny D Berat Ringan Ringan Ringan 1 

37 Ny M Sedang Ringan Sedang Sedang 2 

38 Ny K Ringan Sedang Ringan Ringan 1 

39 Ny H Ringan Ringan Sedang Ringan 1 

40 Ny U Sedang Ringan Ringan Ringan 1 

41 Ny S Berat Berat Sedang Berat 3 

42 Ny A Ringan Ringan Sedang Ringan 1 

43 Ny K Ringan Berat Ringan Ringan 1 

44 Ny R Berat Berat Ringan Berat 3 

45 Ny R Berat Ringan Ringan Ringan 1 

46 Ny S Sedang Berat Sedang Sedang 2 

47 Ny D Ringan Ringan Sedang Ringan 1 

48 Ny I Berat Sedang Sedang Sedang 2 



 
 

49 Ny E Berat Sedang Sedang Sedang 2 

50 Ny A Ringan Berat Ringan Ringan 1 

51 Ny P Berat Ringan Berat Berat 3 

52 Ny V Ringan Ringan Berat Ringan 1 

53 Ny T Ringan Ringan Sedang Ringan 1 

54 Ny H Berat Ringan Ringan Ringan 1 

55 Ny W Berat Berat Ringan Berat 3 



 
 

B. PREMENSTRUAL SYNDROME 

No Responden : 

Nama   ; 

Umur   : 

Kelas   : 

No  
Responden 

Nama 
umur kelas Premenstrual Syndrome 

Total Interpretasi 
 

Coding 

    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

 

  

1 Ny N 15 X 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 30 pms 

 

2 

2 Ny S 15 X 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 30 pms 

 

2 

3 Ny J 15 X 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 31 pms 

 

2 

4 Ny N 15 X 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 32 pms 

 

2 

5 Ny I 15 X 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 30 pms 

 

2 

6 Ny Y 15 X 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 17 tidakpms 

 

1 

7 Ny M 15 X 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 30 pms 

 

2 

8 Ny N 15 X 2 1 3 2 3 2 1 3 1 2 20 tidakpms 

 

1 

9 Ny D 15 X 3 4 2 4 3 2 4 3 2 3 30 pms 

 

2 

10 Ny W 15 X 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 31 pms 

 

2 



 
 

11 Ny I 15 X 2 3 1 5 1 2 1 1 1 1 18 tidakpms 

 

1 

12 Ny R 15 X 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 30 pms 

 

2 

13 NY A 15 X 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 21 tidakpms 

 

1 

14 Ny P 16 X 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 32 pms 

 

2 

15 Ny R 15 X 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 33 pms 

 

2 

16 Ny R 15 X 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 31 pms 

 

2 

17 Ny H 15 X 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 30 pms 

 

2 

18 Ny L 15 X 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 15 tidakpms 

 

1 

19 Ny D 15 X 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 30 pms 

 

2 

20 Ny E 15 X 2 4 5 3 2 2 2 2 1 2 25 tidakpms 

 

1 

21 Ny L 16 X 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 30 pms 

 

2 

22 Ny I 15 X 2 3 4 3 2 5 4 3 3 2 31 pms 

 

2 

23 Ny R 15 X 3 3 5 3 2 5 4 3 3 2 33 pms 

 

2 

24 Ny K 15 X 1 2 3 6 6 1 1 3 1 3 28 tidakpms 

 

1 

25 Ny P 15 X 4 2 3 3 1 5 4 2 3 3 30 pms 

 

2 

26 Ny R 15 X 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 17 tidakpms 

 

1 

27 Ny N 15 X 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 19 tidakpms 

 

1 

28 Ny R 15 X 2 1 4 5 3 1 5 3 1 1 25 tidakpms 

 

1 

29 Ny S 16 X 2 3 1 5 1 2 1 1 1 1 18 tidakpms 

 

1 



 
 

30 Ny S 15 XI 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 tidakpms 

 

1 

31 Ny N 16 XI 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 13 tidakpms 

 

1 

32 NY R 16 XI 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 tidakpms 

 

1 

33 Ny M 16 XI 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 15 tidakpms 

 

1 

34 Ny I 16 XI 4 3 5 2 3 3 3 5 2 3 33 pms 

 

2 

35 Ny W 16 XI 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 19 tidakpms 

 

1 

36 Ny D 15 XI 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 12 tidakpms 

 

1 

37 Ny M 16 XI 5 2 2 3 2 5 4 1 2 4 30 pms 

 

2 

38 Ny K 16 XI 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 tidakpms 

 

1 

39 Ny H 15 XI 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 17 tidakpms 

 

1 

40 Ny U 15 XI 4 3 2 3 2 2 1 1 2 1 21 tidakpms 

 

1 

41 Ny S 16 XI 2 5 2 3 3 1 1 1 2 2 22 tidakpms 

 

1 

42 Ny A 15 XI 3 2 5 3 2 1 2 1 4 2 25 tidakpms 

 

1 

43 Ny K 15 XI 2 4 1 4 1 2 3 5 1 4 27 tidakpms 

 

1 

44 Ny R 16 XI 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 21 tidakpms 

 

1 

45 Ny R 16 XI 2 3 4 3 2 2 1 4 2 2 25 tidakpms 

 

1 

46 Ny S 16 XI 2 3 3 2 3 5 3 5 2 3 31 pms 

 

2 

47 Ny D 16 XI 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 15 tidakpms 

 

1 

48 Ny I 16 XI 2 1 2 3 6 3 4 1 5 3 30 pms 

 

2 



 
 

 

 

 

49 Ny E 16 XI 3 2 3 5 4 4 5 4 1 2 33 pms 

 

2 

50 Ny A 16 XI 2 6 3 6 4 1 5 1 4 3 35 pms 

 

2 

51 Ny P 16 XI 3 2 4 6 5 1 3 1 4 2 31 pms 

 

2 

52 Ny V 16 XI 1 2 6 2 5 5 3 3 2 2 32 pms 

 

2 

53 Ny T 16 XI 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 19 tidakpms 

 

1 

54 Ny H 16 XI 1 3 5 2 6 4 3 3 2 3 32 pms 

 

2 

55 Ny W 16 XI 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 16 tidakpms 

 

1 



 
 

Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada  

Yth. Saudara Responden 

Di- 

Tempat 

 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir di Program Studi 

D-IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari, maka saya: 

Nama   : RISKY FISKALIA 

NIM   : P00312014032 

Sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kendari Program Studi D-

IV Kebidanan, akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Aktivitas Fisik dengan Premenstrual Syndrome (PMS) pada remaja 

putri di SMAN 8 Kendari Tahun 2018”. 

Sehubungandengan hal itu, saya mohon kesediaan saudara untuk 

berkenan menjadi subyek penelitian. Identitas dan informasi yang 

berkaitan dengan saudara akan dirahasiakan oleh peneliti. Atas partisipasi 

dan dukungannya diucapkan terima kasih 

Hormat Saya, 

  

 RISKY FISKALIA 

 



 
 

Lampiran 2 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, tidak keberatan untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini yang dilakukan oleh mahasiswa 

Politeknik Kesehatan Kendari Program Studi D-IV Kebidanan, dengan 

judul “Hubungan Aktivitas Fisik dengan Premenstrual Syndrome 

(PMS) pada remaja putri di SMAN 8 Kendari Tahun 2018”. 

Saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia. Demikian 

pernyataan ini, secara sadar dan suka rela serta tidak ada unsur paksaan 

dari pihak manapun. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Kendari,               juli  2018 

           Responden  

 

 

_________________________ 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN PREMENSTRUAL 
SYDROMEPADA REMAJA PUTRI DI SMK  

TUNAS HUSADA KENDARI 

 TAHUN 2018 

 

1. pagi  

Jam  
( : - :) 

Jumlah 
menit  

Kegiatan kriteria 

  1.Ringan : Membaca, menulis, akan, 
menonton televisi, mendenarkan 
radio, merapikan tempat tdur, mandi, 
berdandan, berjalan lambat, bermain 
kartu, dan berbaai keiatan yan 
dikerjakan, dengan duduk atau tanpa 
menggerakan tangan. 
2.Sedang : Bermain dengan 
mendorong benda, bermain pingpong, 
menyetrika, merawat tanaman, 
menjahit, mengetik, mencuci baju 
dengan tangan, menjemur   pakaian, 
berjalan kecepatan sedang   serta  
berbagai kegiatan yang dikerjakan   
dengan  berdiri   atau   duduk   yang 
banyak menggerakkan lengan. 
3.Berat : Berjalan cepat, bermain 
dengan mengangkat-angkat benda 
berat, berlari, berenang, bermain 
tenis, naik turun tangga, memanjat, 
bersepeda, bermain sky, dansa, 
sepak bola, bermain bowling, golf, 
berkebun, bermain dengan banyak 
menggerakkan lengan 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. siang  

Jam  
(: - :) 

Jumlah 
menit 

Kegiatan Kriteria     

  1.Ringgan : Membaca, menulis, 
makan, menonton televisi, 
mendengarkan radio, merapikan 
tempat tidur, mandi,berdandan,  
berjalan lambat, bermain kartu dan 
berbagai kegiatan yang dikerjakan 
dengan duduk atau tanpa 
menggerakkan lengan. 
 
2.Sedang : Bermain dengan 
mendorong benda, bermain pingpong, 
menyetrika, merawat tanaman, 
menjahit, mengetik, mencuci baju  
dengan   tangan,   menjemur   pakaian, 
berjalan kecepatan  sedang   serta  
berbagai kegiatan yang dikerjakan   
dengan  berdiri   atau   duduk   yang 
banyak menggerakkan lengan. 
 
3.Berat : Berjalan cepat, bermain 
dengan mengangkat-angkat benda 
berat, berlari, berenang, bermain tenis, 
naik turun tangga, memanjat, 
bersepeda, bermain sky, dansa, sepak 
bola, bermain bowling, golf, berkebun, 
bermain dengan banyak 
menggerakkan lengan 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. malam  

Jam  
(: - :) 

Jumlah 
menit 

               Kegiatan  Kriteria     

  1.Ringgan : Membaca, menulis, 
makan, menonton televisi, 
mendengarkan radio, merapikan 
tempat tidur, mandi,berdandan,  
berjalan lambat, bermain kartu dan 
berbagai kegiatan yang dikerjakan 
dengan duduk atau tanpa 
menggerakkan lengan. 
 
2.Sedang : Bermain dengan 
mendorong benda, bermain pingpong, 
menyetrika, merawat tanaman, 
menjahit, mengetik, mencuci baju  
dengan   tangan,   menjemur   pakaian, 
berjalan kecepatan  sedang   serta  
berbagai kegiatan yang dikerjakan   
dengan  berdiri   atau   duduk   yang 
banyak menggerakkan lengan. 
 
3.Berat : Berjalan cepat, bermain 
dengan mengangkat-angkat benda 
berat, berlari, berenang, bermain tenis, 
naik turun tangga, memanjat, 
bersepeda, bermain sky, dansa, sepak 
bola, bermain bowling, golf, berkebun, 
bermain dengan banyak 
menggerakkan lengan 
 

 

(Riskesdas  2018) 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUESIONER PREMENSTRUAL SYNDROME 

 

No. responden  : 

Nama    : 

Umur    : 

Kelas    : 

 

Petunjuk : Beri tanda centang (√) pada kolom skor yang tersedia 

Keterangan : 

1  = tidak ada keluhan 

2 = sangat ringan (gejala yang dialami hanya sedikit terasa) 

3 = ringan (gejala terasa, namun tidak menganggu aktivtas sehari-

hari) 

4 = sedang (gejala terasa dan mempengaruhi aktivitas sehari-hari) 

5 = berat (gejala terasa sekali dan terjadi penurunan fungsi, beberapa 

aktivitas sehari-hari tidak bisa dilakukan) 

6 = berat sekali (gejala sangat terasa sekali, terjadi penurunan fungsi 

fisik dan psikis sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari) 

 

 

 

 



 
 

 

No Gejala 
Score 

1 2 3 4 5 6 

1. Payudara terasa tegang/nyeri, 

membesar atau bengkak 

      

2. Merasa tidak berdaya untuk mengatasi 

masalah yang ringan/biasa 

      

3. Merasa tertekan/strees       

4 Mudah tersinggung/marah       

5 Merasa sedih/depresi       

6 Nyeri otot/kaku sendi       

7 Berat badan bertambah       

8 Rasa sesak, tidak nyaman atau nyeri 

perut 

      

9 Mengalami bengkak (oedema) pada 

tangan atau kaki 

      

10 Merasa kembung       

(Purnawati, 2012) 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4  

OUTPUT SPSS PENELITIAN 

 

Aktivitas Fisik  

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ringan 28 50,9 50,9 50,9 

Sedang  18 13.8 13.8 100.0 
 

14 25,5 25,5 76,4 

Berat  

Total 

13 

55 

23,6 

100.0 

23,6 

100.0 

100.0 

 

Premenstrual Syndrome 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak PMS 28 50,9 50,9 50,9 

PMS 27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Aktivitas Fisik * Premenstrual syndrome Crosstabulation 

   
Premenstrual 

Syndrome 

Total 
   Tidak PMS PMS 

Aktivitas Fisik Ringan  Count 21 7 28 

Expected Count 14.3 13.7 28.0 

% within Aktivitas 

Fisik 
75.0% 25.0% 100.0% 

Sedang  Count 3 11 14 

Expected Count 7.1 6.9 14.0 

% within Aktivitas 

Fisik 
21.4% 78.6% 100.0% 

Berat  Count 4 9 13 



 
 

Expected Count 6.6 6.4 13.0 

% within Aktivitas 

Fisik 
30.8% 69.2% 100.0% 

Total Count 28 27 55 

Expected Count 28.0 27.0 55.0 

% within Aktivitas 

Fisik 
50.9% 49.1% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.481a 2 .001 

Likelihood Ratio 14.141 2 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
9.332 1 .002 

N of Valid Cases 55   

a. 0 cells (0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,38. 



 
 

Lampiran 8  

DOKUMENTASI PENELITIAN SMA NEGERI 8 KENDARI 

1. Pembagian Kuesioner Kepada Siswi 

 

2. Menjelaskan Prosedur Pengisian Kuesioner 

 

 

 



 
 

3. Pengisian Kuesioner 

 

4. Foto Bersama  

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 


