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SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA OLAHRAGA…RENGGITA AULIA R. 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Olahraga merupakan aktivitas fisik yang memberikan manfaat 

seperti menjaga kesehatan dan pencapaian prestasi. Latihan fisik yang meningkat 

pada 9,04% wanita yang berolahraga untuk pencapaian prestasi akan berdampak 

terhadap metabolisme tubuh, ketersediaan energi, penurunan massa tulang dan 

mengganggu siklus menstruasi. Pada mahasiswi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Universitas PGRI Adibuana Surabaya terdapat 56% mahasiswi yang mengalami 

ganguan siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi dapat mempengaruhi kadar 

glukosa darah dan kadar kolesterol. Kadar kolesterol juga dipengaruhi oleh 

olahraga aerobik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

olahraga terhadap kadar kolesterol dan glukosa darah pada individu terlatih. 

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan 

rancang cross sectional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan jumlah sampel 24 orang. Variabel terikat penelitian ini 

adalah olahraga. Variabel bebas penelitian ini yaitu kadar glukosa darah, kadar 

kolesterol dan siklus menstruasi. Hasil penelitian diuji menggunakan uji univariat, 

bivariat (spearman). Hasil: Hasil menunjukkan bahwa 83,3% responden memiliki 

tingkat aktivitas olahraga berat dan 54,2% mengalami gangguan siklus menstruasi. 

Hasil uji spearman menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara olahraga dan 

gangguan siklus menstruasi (p=0,047). Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

tingkat aktivitas dengan kadar glukosa darah dan kadar kolesterol serta hubungan 

antara siklus menstruasi dan kadar glukosa darah dan kadar kolesterol. 

Kesimpulan: Intensitas olahraga berat memiliki pengaruh terhadap siklus 

menstruasi. 
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