
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja ialah masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-

kanak dengan masa dewasa, meliputi perkembangan yang dialami sebagai 

persiapan memasuki masa dewasa (Gunarsa, 2001 dalam Haditomo, 2011). 

Menurut WHO (World Health Organization) definisi remaja yaitu periode usia 

antara 10 tahun sampai 19 tahun, sedangkan menurut The Health Resources 

and Service Administrations Guidelines Amerika Serikat, rentang usia rejama 

adalah 11-21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang 

dari saat pertama kali ia menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai 

ia mencapai kematangan seksusal. Individu mengalami perkembangan 

psikologis dan pola idenfikasi dari masa anak-anak menjadi dewasa. Salah satu 

fase pertama pada remaja yang khas yaitu masa pubertas (Sarwono, 2011). 

Masa pubertas merupakan perkembangan individu yang sangat penting, 

yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu 

bereproduksi. Perubahan yang paling awal muncul yaitu perkembangan secara 

biologis (Mighwar, 2011). Perubahan primer pada anak laki-laki ditandai 

dengan mimpi basah, sedangkan perubahan sekunder berupa suara mulai 

berubah, tumbuh rambut pada ketiak, kelamin, tumbuh kumis dan jenggot. 

Sementara perubahan primer pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi 

pertama kali (menarche) dan diikuti perubahan sekunder berupa pembesaran 

payudara dan pinggul (Triyanto, 2010). Salah satu tanda keremajaan yaitu 

mulainya mengalami menstruasi. Menstruasi dimulai antara usia 10 dan 16 
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tahun tergantung pada berbagai faktor termasuk kesehatan wanita, status nutrisi 

dan berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh. Banyak wanita yang mengalami 

masalah menstruasi, diantaranya nyeri menstruasi atau dismenore 

(Sumudarsono, 1998 dalam Fatikhu 2009). 

Menstruasi yaitu proses alamiah yang akan terjadi pada setiap remaja, 

dimana terjadinya proses pengeluaran darah yang menandakan bahwa organ 

kandungan telah berfungsi dengan matang. Menstruasi biasanya berlangsung 

lima sampai tujuh hari dan rata-rata darah yang keluar saat menstruasi adalah 

35-50 ml (Wiknjosastro, 2012). 

Penelitian yang dilakukan di Amerika serikat, dismenore dapat terjadi 

pada lebih dari 50% wanita menstruasi dan  telah dilaporkan prevalensi 

berkisar dari 15,8% menjadi 89,5% dengan tingkat lebih tinggi terjadi pada 

populasi remaja yang mengalami permasalahan dismenore (Calis, 2013). 

Sementara prevalensi wanita yang mengalami dismenore di Indonesia 

diperkirakan 55% wanita usia produktif tersiksa oleh nyeri selama menstruasi. 

Angka kejadian dismenorea tipe primer di Indonesia adalah sekitar 54,89% 

yang menyebabkan mereka tidak mampu melakukan kegiatan apapun dan ini 

akan menurunkan kualitas hidup pada masing-masing individu (Proverawati, 

2009). Dismenore  merupakan masalah yang paling sering terjadi dan dapat 

mempengaruhi lebih dari 50% wanita yang menyebabkan ketidakmampuan 

untuk melakukan aktivitas harian selama 1 sampai 3 hari setiap bulannya. 

Ketidakhadiran remaja disekolah adalah salah satu akibat dari dismenorea 

primer mencapai kurang lebih 25% (Reeder, 2011). 
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Dismenore atau nyeri haid merupakan salah satu keluhan ginekologi 

yang umum terjadi pada wanita menstruasi tanpa memandang status usia. 

Dismenore  mengacu pada nyeri yang berasal dari uterus dan merupakan gejala 

yang paling umum terjadi dari semua keluhan menstruasi. Berdasarkan 

patofisiologinya dismenore dikategorikan menjadi primary dismenore dan 

secondary dismenore. Primer dismenore (PD) adalah nyeri menstruasi yang 

diakibatkan karena terjadinya kontraksi pada rahim tanpa adanya penyakit 

yang mendasari, lebih dikenal dengan nyeri haid. Secondary dismenore adalah 

nyeri menstruasi yang diakibatkan karena adanya penyakit yang mendasari 

atau adanya kelainan di dalam atau luar rahim seperti endometriosis, fibrosisn 

adenmyosis, pelvic inflammatory disease dan intrauterine contraceptive (Gupta 

dan Maruf, 2013).  

Dismenore terjadi akibat dari siklus menstruasi yang berdampak nyeri 

ataupun panas terumatama disekitar perut bagian tengah, bawah dan kemaluan. 

Dismenore juga dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara hormon 

estrogen dan progesteron yang mengakibatkan payudara terasa sakit atau 

membengkak, perut kembung, sakit kepala, sakit sendi, sakit punggung, mual, 

muntah, diare, tumbuhnya masalah kulit seperti jerawat dan terkadang 

perubahan suasana hati secara cepat (Lias, 2014).  

Kurangnya pengetahuan tentang pengobatan yang efektif untuk primary 

dismenore menyebabkan sebagian besar wanita terutama di pedesaan tidak 

mencari pengobatan medis untuk kondisinya karena mereka percaya bahwa 

tidak akan membantu. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada perempuan 

yang berada di perkotaan, banyak dari mereka yang mengatasi gejala primary 
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dismenore dengan pill killers (Gupta dan Maruf, 2013). Pill killer atau 

analgesik merupakan obat untuk meredakan nyeri dengan mempengaruhi 

tingkat prostaglandin dalam tubuh. Selain obat golongan analgesik, obat non-

steroid anti inflamasi (NSID) dan pil kontrasepsi (OCP) menjadi pilihan untuk 

mengurangi nyeri primary dismenore (Azima, 2015). Metode lain yang dapat 

dilakukan dengan metode non-farmakologi termasuk pemberian kompres 

hangat, vitamin, istirahat, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

(TENS), akupuntur, akupresure, terapi pijat, yoga dan latihan (Azima, 2015). 

Latihan dalam mengatasi dismenore sangat beragam, namun tidak 

semua latihan dapat dilakukan oleh penderita dismenore karena keterbatasan 

waktu. Sehingga salah satu latihan yang menjadi alternatif adalah core 

strengthening exercise dan yoga exercise, latihan ini dapat dilakukan dimana 

saja tanpa memakan waktu lama. strengthening exercise dengan cara 

menguatkan ligamentous band pada otot perut dapat mengurangi penekanan 

nosiseptor. Hal ini karena selama proses latihan terjadi peningkatan aliran 

darah ke uterus sehingga meningkatkan metabolisme yang dapat penurunan 

nyeri pada penderita dismenore (Saleh et al, 2016). Yoga merupakan teknik 

relaksasi yang mengajarkan seperangkat teknik seperti pernafasan, meditasi 

dan posisi tubuh untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan. Teknik 

relaksasi dalam yoga dapat merangsang tubuh untuk melepaskan opioid 

endogen yaitu endorphin dan enfalin atau senyawa yang berfungsi 

menghambat nyeri (Fountaine, 2014). 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 

November 2017 mendapatkan hasil bahwa, jumlah siswi SMK Muhammadiyah 



5 

 

 
 

1 kota Batu yang mengalami menstruasi ada 113 orang. Diantara 113 orang 

tersebut, 55 orang ada yang mengalami dismenore dan tidak ada yang 

mengalami komplikasi seperti mual dan pusing. Cara penanganan nyeri 

dismenore yang dilakukan oleh sisiwi-siswi tersebut yaitu minum air hangat 

sebanyak 10 orang, 13 orang yang meminum obat golongan analgesik dan 32  

orang lainnya hanya membiarkannya saja. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap 

membandingkan pengaruh core strengthening exercise dan yoga exercise 

dalam mengatasi dan menurunkan nyeri dismenore khususnya pada siswi-siswi 

SMK Muhammadiyah 1 Kota Batu. Diharapkan penelitian ini dapat membantu 

siswi-siswi SMK Muhammadiyah 1 Kota Batu dalam memilih jenis latihan 

yang lebih efektif guna mengatasi dan menurunkan nyeri dismenore. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan pengaruh pemberian core strengthening exercise 

dengan Yoga Exercise terhadap penurunan nyeri dismenore pada siswi-

siswi SMK Muhammadiyah 1 Kota Batu ? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui perbandingan pengaruh core strengthening exercise 

dengan yoga exercise terhadap penurunan Nyeri dismenore pada siswi-

siswi SMK Muhammadiyah 1 kota Batu. 

 

 



6 

 

 
 

2.   Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan core 

strengthening exercise terhadap penurunan Nyeri dismenore pada 

siswi-siswi SMK Muhammadiyah 1 kota Batu. 

b. Mengidentifikasi intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan yoga 

exercise terhadap penurunan Nyeri dismenore pada siswi-siswi SMK 

Muhammadiyah 1 kota Batu. 

c. Menganalisis perbandingan pengaruh core strengthening exercise 

dengan yoga exercise terhadap penurunan Nyeri dismenore pada 

siswi-siswi SMK Muhammadiyah 1 kota Batu. 

D. Manfaat 

1. Bagi Institusi Pelayanan  

a. Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui bagaimana pengaruh core 

strengthening exercise dengan yoga exercise terhadap penurunan Nyeri 

dismenore sehingga para fisioterapis dapat memberikan pelayanan 

fisioterapi yang tepat bagi pasien yang mengalami dismenore 

berdasarkan keilmuan fisioterapi. 

 b. Sebagai referensi tambahan untuk intervensi dalam management 

dismenore. 

2. Bagi Istitusi Pendidikan 

   Semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi para peserta didik SMK muhammadiyah 1 kota Batu dalam 

mengatasi masalah pendidikan mengenai pengaruh core strengthening 

exercise dengan yoga exercise terhadap penurunan nyeri dismenore. 
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3. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan pembaca yang tepat untuk dismenore, bahwa 

dismenore dapat diatasi dan dicegah hanya dengan latihan yang aman, 

mudah dan dapat mereka lakukan sendiri dirumah. 

4. Bagi Penulis  

a. Menambah wawasan penulis mengenai perbandingan pengaruh core 

strengthening exercise dengan yoga exercise terhadap penurunan nyeri 

haid atau dismenore. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1. keaslian penelitian 

Penelit

i 

Judul Variabel Desain 

Penelit

ian 

Hasil Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

Saleh 

et al 

(2016) 

Stretching 

or Core 

Strengthe

ning 

Exercise 

for 

Managing 

Primary 

Dysmenor

rhea 

a. Variabel bebas : 

Stretching or core 

strengthening 

exercise 

b. variabel terikat : 

Primary 

Dysmenorrhea 

(intensitas dan 

durasi nyeri) 

VAS, 

Waktu 

(jam) 

Stretching or 

core 

strengthening 

exercise 

terbukti efektif 

menurunkan 

intensitas dan 

durasi nyeri 

pada primary 

dysmenorrhea. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

membandingkan 

antara stretching 

dengan 

strengthening 

exercise pada 

core muscle 

dalam menangani 

primary 

dysmenorrhea, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

merupakan 

perbadingan 

efektivitas core 

strengthening 

exercise dengan 

yoga exercise 

terhadap 

penurunan 

desminore. 

Ermiat

i dkk. 

(2012) 

Penuruna

n tingkat 

desminore 

a. variabel bebas : 

latihan yoga 

b. variabel terikat : 

Visual 

Analo

g 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian, 

Penelitian ini 

menggunakan 1 

intervensi yaitu 
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pada 

mahasisw

i fakultas 

ilmu 

keperawat

an unpad 

dengan 

mengguna

kan yoga 

penurunan tingkat 

dismenore 

Scale 

(VAS) 

maka yoga 

dapat 

dijadikan 

sebagai salah 

satu alternatif 

intervensi 

untuk 

dismenore 

yoga dalam 

penurunan tingkat 

dismenore, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

peneliti 

mengguakan 2 

perbandingan 

yaitu yoga dan 

core 

strengthening. 

Shahrj

erdy et 

al 

(2012) 

Effect of 

Stretching  

Exercises 

on 

Primary 

Dysmenor 

rhea in 

Adolescen 

t Girls.  

 

a. Variabel bebas : 

stretching  

exercises b. 

Variabel Terikat : 

primary 

dysmenorrhea 

(intensitas nyeri, 

durasi nyeri dan 

penggunaa n obat 

pereda nyeri) 

VAS, 

Questi 

onnair

e 

Stretching 

exercise 

terbukti efektif 

dalam 

menurunkan 

intensitas dan 

durasi nyeri 

pada PD 

secara 

signifikan dan 

menurunkan 

jumlah 

konsumsi obat 

pereda nyeri. 

Pada penelitian 

ini hanya 

menggunakan 1 

intervensi yaitu 

stretching 

exercise 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 2 

perbandingan 

yaitu core 

strengthening dan 

yoga. 

Faride

h 

Vaziri 

et al. 

(2015) 

Comparin

g the 

effect of 

aerobic 

and 

stretching 

exercise 

on the 

intensity 

of 

primary 

dysmenor

rhea in 

the 

students 

of 

universiti

es of 

Bushehr  

a. variabel bebas : 

aerobic and 

stretching exercise. 

B. variabel terikat : 

the intensity of 

primary 

dysmenorrhea. 

Menstr

ual 

Sympt

om  

Questi

onnair

e 

(MSQ) 

 

Both the 

aerobic and 

stretching 

exercise were 

effective in 

reducing the 

severity of 

dysmenorrhea. 

Pada penelitian 

ini menggunakan 

intervensi aerobic 

and stretching 

exercise 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

core 

strengthening dan 

yoga exercise. 

Marja

n 

Ahma

d 

Shirva

ni dkk. 

(2017) 

Comparis

on of the 

effect of 

stretching 

exercises 

and 

mefenami

a. variabel bebas : 

stretching exercise 

and mefenamic 

acid. 

b. variabel terikat : 

reduction of pain 

and menstruation 

Visual 

analog 

scale 

(VAS) 

Stretching 

exercises were 

as effective  

as mefenamic 

acid in the 

treatment of 

primary 

Pada penelitian 

instrument 

pengukuran nya 

menggunakan 

VAS sedangkan 

penelitian yang 

adakan dilakukan 
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c acid on 

the 

reduction 

of pain 

and 

menstruat

ion 

characteri

stics in 

primary 

dysmenor

rhea: A 

randomiz

ed 

clinical 

trial. 

characteristics in 

primary 

dysmenorrhea. 

dysmenorrhea. 

 

instrument 

pengukuran nya 

menggunakan 

NRS. 
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