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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dismenorea adalah salah satu masalah genetik yang sering terjadi pada wanita 

muda di seluruh dunia (Mahvash, et al. 2012). Dismenorea adalah nyeri yang 

dirasakan sewaktu haid dengan gejala yang kompleks berupa kram perut bagian 

bawah yang menjalar ke punggung atau kaki (Beddu, 2015). Dismenorea 

disebabkan karena ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah, sehingga 

mengakibatkan rasa nyeri timbul (Istiqomah, 2009). Dismenorea dibagi menjadi 

dua, yaitu dismenorea primer dan dismenorea sekunder. Dismenorea primer adalah nyeri 

pada saat menstruasi yang dijumpai tanpa adanya kondisi patologis dari pelvis, 

sedangkan dismenorea sekunder  adalah nyeri pada saat menstruasi yang disebabkan 

oleh kelainan ginekologi (Manurung, Utami & Siti, 2015). Di Meghalaya, India 

gejala yang timbul saat dismenorea terjadi adalah rasa sakit di bawah perut 97%, 

nyeri punggung 89 %, kelemahan/kelelahan 82 %, sakit pada badan 55%, nyeri 

pada paha/kaki 44%, dan sakit kepala 31% (Nagar & Aimol, 2010). 

Angka kejadian di Mexico, 64 % wanita mengalami dismenorea (Ortiz, 2010). 

Di Karnataka, India prevalensi dismenorea pada remaja putri adalah 62,70% 

(George, Priyadarshini & Shetty, 2014). Angka kejadian dismenorea di Indonesia 

sebanyak 60-70% dan 15% diantaranya mengalami nyeri hebat yang umumnya 

terjadi pada usia remaja (Sumaryani, 2015). Sedangkan di Jawa Timur khususnya 

Malang, dari hasil wawancara pada siswi kelas 7 dan 8 di SMP Muhammadiyah 01 

Malang 24 siswi mengalami dismenorea primer.  
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Dampak yang muncul jika dismenorea primer tidak segera ditangani akan 

menimbulkan ketidaknyamanan fisik sehingga sangat mengganggu aktivitas 

penderita, di Jepang 27,3% remaja wanita lebih memilih absen dari sekolah dan 

pekerjaannya pada hari pertama menstruasi dan di Amerika Serikat 23,6% remaja 

wanita usia 12-17 tahun yang mengalami dismenorea tidak masuk sekolah (Sophia, 

Muda & Jemadi, 2013). Di Mexico, 42,1 % remaja wanita membatasi aktivitas 

sehari-hari mereka (Ortiz, 2010). Sedangkan di Jawa Timur khususnya Malang, 

dari hasil wawancara pada 27 siswi kelas 7 dan 8 yang sudah menstruasi di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang, menyatakan bahwa 24 siswi merasa aktivitas sehari-

hari mereka sangat terganggu, khususnya pada saat jam sekolah.  

Beberapa macam cara telah dilakukan oleh remaja wanita untuk mengurangi 

rasa nyeri saat menstruasi, seperti dengan pengobatan farmakologis dan non 

farmakologis. Pengobatan secara farmakologis yang berlebihan tentu dapat 

membuat seseorang ketergantungan terhadap efek penghilang rasa nyeri dari obat 

anti nyeri tersebut, hal ini tentu saja sangat berbahaya. Pengobatan non 

farmakologis lebih aman digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan tidak 

menimbulkan efek samping seperti obat-obatan, karena terapi non farmakologis 

menggunakan proses fisiologis. Menurut  Khamzah (2015), pengobatan non 

farmakologis dapat dilakukan dengan yoga. 

Yoga diakui sebagai bentuk obat pikiran dan tubuh yang mengintegrasikan 

komponen fisik, mental dan spiritual individu untuk meningkatkan aspek 

kesehatan menyeluruh (holistik), terutama penyakit. Yoga terbentuk dari 

kebudayaan India kuno sejak 3.000 SM yang lalu (Nag & Kodali, 2013). Fungsi 

atau manfaat dari yoga adalah dapat membantu mengembangkan otot serta 

melemaskan kembali tulang dan otot yang kaku, dimana gerakan ini menstimulasi 
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pengeluaran hormon endorphin yang menciptakan rasa nyaman pada tubuh dan 

memperlancar peredaran darah, sehingga dapat mengatasi rasa nyeri (khususnya 

nyeri haid atau dismenore) (Islafatun, 2014). Menurut Zahra (2011), pose yoga yang 

cocok untuk menghilangkan nyeri haid, yaitu pose cobra, pose cat, dan pose fish yang 

terdiri dari 8 gerakan tubuh. Hal ini disebabkan karena selain dapat menurunkan 

rasa nyeri, pose cobra juga dapat meningkatkan fleksibilitas tulang belakang dan 

menguatkan otot, pose cat menunjukkan pergerakan dari pertengahan disertai 

koordinasi gerakan dan nafas, dan pose fish dapat meringankan kekakuan otot 

leher dan bahu dan meningkatkan fleksibilitas tulang belakang (Zahra, 2011).   

Penelitian yang dilakukan oleh Dauneria dan Keswani (2014), menyatakan 

bahwa yoga dapat menurunkan gejala dismenorea. Hasil penelitian kedua yang 

dilakukan oleh Unniraman, Chandran, dan Unnikrishnan (2015), menyatakan 

bahwa efek berlatih yoga dapat mengurangi masalah terkait menstruasi, seperti 

absen dari sekolah, pendarahan, kram otot, sakit perut, nyeri kaki atau punggung, 

mual, kecemasan, kemarahan, kelelahan, diare, dan lain-lain pada remaja putri. 

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nag, Chakravarthy, dan Burra (2013), 

menyatakan bahwa yoga dapat digunakan dengan aman sebagai terapi alternatif 

untuk menghilangkan rasa sakit pada dismenorea. Pada penelitian keempat yang 

dilakukan oleh Tejwani dan Tejwani (2015), menyatakan bahwa yoga dapat 

digunakan untuk pengobatan dan pencegahan pada masalah menstruasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2011), menyatakan bahwa pose yoga dapat 

menjadi pengobatan alternatif non farmakologis yang efektif untuk remaja yang 

mengalami dismenorea primer. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

“identifikasi nyeri haid (dismenorea primer) yang melakukan pose yoga (cobra, cat dan 

fish) pada siswi kelas 7 dan 8 di SMP Muhammadiyah 01 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran nyeri haid (dismenorea primer) pada siswi kelas 7 dan 8 

yang melakukan pose yoga (cobra, cat dan fish) di SMP Muhammadiyah 01 Malang.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi nyeri haid (dismenorea primer) pada siswi kelas 7 dan 8 yang 

melakukan pose yoga (cobra, cat dan fish) di SMP Muhammadiyah 01 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat luas tentang identifikasi nyeri haid (dismenorea primer) yang 

melakukan pose yoga (cobra, cat dan fish), sehingga dapat dijadikan sumber 

pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi di kesehatan reproduksi, 

khususnya nyeri haid (dismenorea primer). Sehingga, masyarakat awam 

mengetahui pengobatan non farmakologi apa saja yang bisa digunakan untuk 

mengurangi nyeri haid (dismenorea primer). 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penurunan nyeri haid (dismenorea primer) dengan menggunakan 

metode yoga sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, salah satunya 

adalah : 

Penelitian oleh Siahaan (2012) tentang “Penurunan Tingkat Dismenore Pada 

Mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan UNPAD Dengan Menggunakan Yoga”. 

Penelitian tersebut menggunakan quasi eksperiment dengan only one group pretest dan 

posttest design, menggunakan instrumen Visual Analog Scale (VAS) skala 1-10. 

Jumlah responden adalah 20 orang yang diambil secara purposive sampling. 

Pengolahan data menggunakan uji statistik non parametric t-test of related dengan two 

tail test atau paired-sampel t test dengan nilai α 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa saat sebelum yoga 50% responden mengalami dismenore pada kategori 

nyeri sedang dan 10% mengalami nyeri berat terkontrol, sedangkan sesudah yoga 

70% responden mengalami dismenore pada kategori nyeri ringan, 15%  tidak 

mengalami nyeri dan 0% mengalami nyeri berat terkontrol sehingga dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yoga terhadap dismenore dengan p-value = 0.000. 

 

 


