
ABSTRAK 

Latar Belakang: Premenstrual syndrome merupakan munculnya gejala yang 
dirasakan baik fisik, emosi maupun perilaku sehingga berakibat adanya stres yang 
dapat berulang setiap adanya fase sebelum menstruasi. Efek dari PMS tersebut dapat 
sampai mengganggu aktivitas dan konsentrasi belajar terutama pada siswi yang masih 
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara aktivitas fisik 
dan usia menarche dengan kejadian premenstrual syndrome. Studi pendahuluan yang 
sudah dilakukan di SMP Negeri 29 Surabaya diketahui data dari catatan perbulan 
UKS bahwa terdapat siswi yang masuk UKS dikarenakan mengeluh sakit perut, 
pusing dan mual sebelum menstruasi, setelah dilakukan wawancara sebanyak 15 
siswi terdapat 15 yang mengalami gejala premenstrual syndrome dengan tingkatan 
yang berbeda-beda. 
Metode: Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 206 siswi sesuai dengan kriteria inklusi. 
Sampling dilakukan dengan simple random sampling. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah aktivitas fisik dan usia menarche, sedangkan variabel 
dependennya adalah kejadian premenstrual syndrome. Cara mengetahui tingkat 
signifikan, data yang sudah terkumpul diuji dengan uji statistik Chi-square pada 
tingkat kemaknaan α = 0,05. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sebesar 57,6% 
remaja putri melakukan aktivitas fisik dengan kategori rendah, 29,8% remaja putri 
mengalami menarche dini, dan sebesar 71,2% remaja putri mengalami premenstrual 
syndrome ringan.  
Hasil: Hasil penelitian setelah dilakukan uji Chi-square diperoleh bahwa aktivitas 
fisik nilai p = 0,030 (p≤0,05) yang berarti ada hubungan antara aktivitas fisik dengan 
kejadian premenstrual syndrome, dan untuk usia menarche nilai p = 0,073 (p≥0,05) 
yang berarti tidak ada hubungan antara usia menarche dengan kejadian premenstrual 
syndrome.  
Kesimpulan: Kebiasaan untuk beraktivitas fisik yang tepat dan rutin serta 
mengurangi stres dapat mengatasi dan mengurangi keluhan premenstrual syndrome 
yang dialami. 
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