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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (WHO, 2007 dalam Traore, 2012: 39), remaja 

adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana pada masa ini 

terjadi masa pertumbuhan yangpesat termasuk fisik, mental, maupun peran sosial. Secara 

fisik, terjadi perubahan karakteristik jenis kelamin sekunder menuju kematangan seksual 

dan reproduksi.Secara ekonomis masa ini adalah masa transisi dari ketergantungan yang 

relatif rendah danmasa ini juga adalah masa paling penting dalam kehidupan seorang 

remaja. 

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi 

merupakan perdarahan yang teratur dari  uterus melalui liang kelamin wanita atau vagina, 

sebagai tanda bahwa organ kandungan telah berfungsi matang.Siklus menstruasi normal 

terjadi setiap 22-35 hari, dengan lamanya menstruasi 2-7 hari (Kusmiran, 2011 : 19). 

Masalah dysmenorrhea merupakan gejala yang paling sering dikeluhkan pada saat 

menstruasi.Gangguan ini bersifat subjektifsehingga memaksa penderita untuk beristirahat 

dan meninggalkanpekerjaannya dalam beberapa hari atau beberapa jam.Dysmenorrhea 

disebabkan endometrium yang mengandung prostaglandin dalam jumlah tinggi.Prostaglandin 

membuat pembuluh darah pada endometrium iskemik dan kekurangan oksigen yang 

mengalir ke endometrium, kurangnya aliran darah oksigen menyebabkan rasa nyeri pada 

endometrium (Hendryk, 2007 : 21-22). 
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Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi nyeri haid seperti mengkonsumsi 

obat-obatan anti nyeri seperti (asam mafenamat, ibuprofen, metampiron, 

dll).Penggunaan analghesic yang berlebihan dapat membuat seseorang ketergantungan 

terhadap efek penghilang nyeri. Hal ini tentu saja berbahaya, ditambah lagi dengan efek 

samping penggunaan analghesic jangka panjang yang dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan hati bahkan hipertensi (Tamsuri, 2007 : 23) 

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar.Rata-rata lebih dari 50% 

wanita di setiap negara menderita dysmenorrhea dalam sebuah siklus menstruasi.Di 

Amerika angka presentasenya sekitar 60%dan di swedia sekita 72%. Sementara di 

Indonesia angkanya diperkirakan hampir 55% perempuan usia produktif tersiksa oleh 

nyeri selama menstruasi. Angka kejadian nyeri menstruasi berkisar 45-95% dikalangan 

produktif.Walaupun dianggap tidak berbahaya, tapi sering dianggap mengganggu bagi 

wanita. Ada yang masih bisa bekerja (sesekali sambil meringis), adapula yang tidak kuasa 

beraktivitas karena nyerinya (Proverawati, et.al. 2009 : 83). 

Berdasarkan hasil studi pendahulan tentang nyeri haid selama menstruasi  yang di 

lakukan pada tanggal 22 Desember, Jam  09 WIB, 2014 di sekolah SMP Taman Siswa 

Malang, didapatkan bahwa dari 15 orang siswa putri 3 orang (20%) diantaranya 

mengatakan jarang mengalami nyeri. Sedangkan 12 orang (80%) mengatakan mengalami 

nyeri setiap kali datangnya menstruasi.Dari hasil wawancara peneliti dengan 15 siswa 

putri 6 orang di antaranya mengatakan biasanya mengkonsumsi jamu yang di jual di toko 

saat mengalami nyeri haid, 4 orang di antaranya mengatakan mengkonsumsi obat 

analghesic  yang di jual di warung tanpa resep dokter, dan 5 orang diantaranya mengatakan 

jika nyeri haid datang biasanya tidak melakukan apapun dan tidak mengkonsumsi jamu 
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atau obat. Masalah ini  diperkuat dengan adanya pengakuan  dari guru di sekolah SMP 

Taman Siswa kepada peneliti pada tanggal 9 Maret 2015 Jam 09.30 WIB yang bertugas di 

UKS mengatakan bahwa berdasarkan data 3 bulan terakhir di UKS SMP Taman 

Siswatercatat 28 orang yang pernah masuk UKS dengan alasan mengalami nyeri haid 

yang hebat serta tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar, bahkan ada sebagian 

yang mengalami pinsan dilingkungan sekolah.  

Cara mengurangi dysmenorrhea dapat dilakukan dengan dua cara yaitu farmakologi 

dan non farmakologi. Non farmakologi dapat dilakukan kompres hangat, latihan fisik, 

tidur yang cukup, hipnoterapi, distraksi seperti mendengarkan musik, bernapas lembut 

dan dan berirama secara teratur, massage atau pijatan, relaksasi dan akupuntur. Salah satu 

manajemen non farmakologi yang dapat dilakukan untuk menurunkan nyeri dysmenorrhea 

selain yang disebutkan diatas adalah dengan melakukan latihan yoga. 

Yoga merupakan salah satu tehnik relaksasi yang di anjurkan. Yoga 

mengajarkanseperangkat gerakan seperti pernapasan, meditasi, dan posisi tubuh untuk 

meningkatkan kekuatan dan keseimbangan untuk menghilangkan nyeri haid. Pelatihan 

yang terarah dan berkesinambungan mampu menyembuhkan nyeri haid dan 

menyembuhkan badan secara keseluruhan (Asmarani, 2011 : 108). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mariaty, 2013) dengan judul 

Perbedaan evektivitas senam dysmenorrhea dengan yoga exercise terhadap penurunan nyeri 

haid pada remaja putri. Mengemukakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

nyeri sebelum dan sesudah terapi yoga. Yoga berefek besar terhadap penurunan rasa 

nyeri. Yoga adalah tehnik relaksasi yang dapat membantu mengurangi gejala nyeri haid 

(Mariaty, 2013 : 13). 
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Sindhu (2006) mengemukakan bahwa melakukan yoga minimal 10 menit dalam 

satu kali mampu mengubah pola penerimaan rasa sakit ke fase yang lebih baik. 

Menenangkan dengan merangsang tubuh untuk melepaskan opoid endogen (senyawa yang 

berfungsi untuk menghambat nyeri). Nyeri yang dirasakan akan semakin berkurang 

(Sindhu, 2006 : 179). 

Yoga mempunyai keterkaitan dengan kesehatan reproduksi selama  menstruasi. 

Ketika menstruasi kondisi tubuh menjadi lemas dan tidak nyaman karena ada pengaruh 

dari hormon progesteron yang menurun dan adanya peningkatan hormon estrogen yang 

menyebabkan pengaruh terhadap mood dan juga energi yang dikeluarkan. Ketika sesorang 

melakukan olah raga/senam, maka endorphin akan keluar. Peningkatan endorphin terbukti 

berhubungan erat dengan penurunan rasa nyeri, peningkatan daya ingat, memperbaiki 

nafsu makan, kemampuan seksual, tekanan darah dan pernapasan. Semakin banyak 

melakukan olah raga yoga maka akan semakin tinggi pula kadar endorphin sehingga olah 

raga/senam akan efektif mengurangi masalah nyeri, terutama nyeri dysmenorrhea 

(Hendryk, 2007 : 24). 

Berdasarkan teori di atas masih banyak remaja putri yang belum paham tentang 

cara mengatasi nyeri haid secara alami, tanpa mengkonsumsi obat-obatan bebas tanpa 

resep dokter yang dapat menimbulkan berbagai efek samping. Kurangnya informasi 

tentang cara mengtasi nyeri haid secara alami akan menimbulkan ketidaktahuan yang 

berkepanjangan dan akan menimbulkan masalah baru bagi remaja jika salah dalam 

penanganan nyeri haid saat menstruasi. 

Dari hasil studi pendahuluan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

remaja putri khususnya di SMP Taman Siswa mengalami nyeri haid selama menstruasi. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh latihan yogadengan menggunakan video terhadap perubahan nyeri haid 

(dysmenorrhea)selama menstruasi pada remaja putri di SMP Taman Siswa, Malang 2015’’. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hampir sebagian besar remaja putri mengalami masalah dalam kesehatan 

reproduksinya. Salah satunya tentang nyeri haid. Penelitian ini untuk meneliti adakah 

pengaruh latihan yogamenggunakan video terhadap perubahan nyeri haid (dysmenorrhea) 

selama menstruasi menjadi penting, dengan demikian masalah penelitian ini adalah 

“Apakah latihan yoga dengan menggunakan video dapat mempengaruhi perubahan nyeri 

haid (dysmenorrhea) selama menstruasi pada remaja putri di SMP Taman Siswa, Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaruh latihan yoga 

dengan menggunakan video terhadap perubahan nyeri haid (dysmenorrhea) selama 

menstruasi pada remaja putri. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi skala nyeri sesudah diberikan latihan yoga selama menstruasi 

pada remaja putri di SMP Taman Siswa. Malang. 

b. Menganalisis perbedaan skala nyeri pada kelompok perlakuan dengan kelompok 

kontrol tentang pengaruh latihan yoga menggunakan video terhadap perubahan 
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nyeri haid (dysmenorrhea) selama menstruasi pada remaja putri di SMP Taman 

Siswa. Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Bidang Keperawatan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perpustakaan guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan sehingga 

pendidikan nantinya akan menghasilkan tenaga keperawatan yang trampil dan 

profesional. Disamping itu juga sebagai bahan bukti keterlibatan pendidikan dan 

membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

1.4.2 Bagi Remaja Putri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi remaja putri. 

Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi remaja putri tentang cara 

mengatasi nyeri haid secara alami selama menstruasi. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman yang nyata dan menambah ilmu pengetahuan 

dalam menemukan, membahas, dan menganalisa, serta memecahkan masalah 

tentang cara mengatasi nyeri haid secara alami selama menstruasi pada remaja 

putri. 
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1.5 Keaslian Penelitian  

Penelitian ini tentang berbagai metode yang digunakan untuk mengurangi nyeri 

haid sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang 

dilakukan sebelumnya adalah  : 

1.5.1 Penelitian oleh Anna Alifa ‘’Efek tehnik massage effurage pada abdomen terhadap 

penurunan intensitas nyeri pada dysmenorrhea primer mahasiswa PSIK Fkub 

Malang’ Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui efek tehnik 

massage effurage pada abdomen terhadap intesitas nyeri dysmenorrhea primer. Hasil 

analisis statistiknya menunjukan bahwa tehnik massagee furage pada abdomen 

secara signifikan dapat menurunkan intensitas nyeri pada dysmenorrhea primer 

mahasiswa PSIK FKUB (t-test independen, t-hitung=8,124 dan t-tabel=2,787) 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah massage efek penurunan 

intensitas nyeri dysmenorrhea primer mahasiswa PSIK FKUB.  

1.5.2 Penelitian pada Istiqomah A pada tahun 2009 tentang ‘’Efektivitas senam 

dysmenorrheadalam mengurangi dysmenorrhea pada remaja putri di SMU Negeri 5 

Semarang’’. Penelitian tersebut menggunakan desaign  Quasi-eksperimental dengan 

pendekatan one-group pre test –post test design. Pengambilan sampling dilakukan secara 

purposive sampling, sampel berjumlah 115 orang. Analisa hasil penelitian 

menggunakan paried simple T-design karena destribusi normal. Hasil penelitian ini 

menunjukan t-hitung 4,525 t tabel (1,761), dan nilai signifikasi hasil uji paried 

sampel t-tets  yaitu 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf kesalahan (α) 0,05 atau 

dengan signifikasi 95 % maka nilai dari luar daerah penerimaan Ho, artinya Ho di 
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tolak Ha diterima. Sehingga dapat diputuskan bahwa senam dysmenorrhea efektif 

dalam mengurangi nyeri dysmenorrhea pada remaja.  

1.5.3 Penelitian oleh Fitriani Br Sinaga tentang ‘’ Hubungan asupan kalsium dengan 

tingkat dysmenorrhea pada remaja putri vegan di vihara maitreya medan Tahun 

2011’’ Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan asupan kalsium dengan 

dysmenorrhea. Hubungan antara kalsium dengan dysmenorrhea dianalisis dengan uji 

chesqure pada taraf bermakna α=0,05. Hasil analisis menunjukan sebagian besar 

remaja putri vegan memiliki pola maka kaya kalsium (77,5%) dengan tingkat 

dysmenorrhea ringan (45%) dan sedang (22,5%) lebih banyak dibandingkan dengan 

remaja vegan yang mempunyai pola makan kaya kalsium. Dari hasil penelitian ini 

disarnkan agar remaja lebih banyak mengkonsumsi makan yang beraneka ragam 

serta meningkatkan frekwensi makan, khususnya kacangan dan sayuran hijau agar 

dysmenorrhea tidak terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 


