BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Remaja Putri
1.

Defenisi Remaja Putri
WHO mendefinisikan remaja (adolescence) adalah suatu periode
peralihan usia yaitu dari masa anak-anak yang belum memiliki tanggung
jawab sampai masa dimana sudah dituntut untuk memiliki pencapaian
tanggung jawab. Definisi lain menyebukan bahwa masa remaja juga di sebut
sebagai perkembangan dinamis dalam kehidupan seseorang (Lestari, 2015).
Efendi (2009) menyebutkan remaja putri mengalami perubahan dalam
tiga aspek dalam kehidupannya yaitu pekembangan psikososial yang
menyakatakan

bahwa

remaja

berusaha

untuk

mencari

jati

diri,

perkembangan kognitif yang merupakan kemamuan berpikir dan perubahan
fisik. Perubahan fisik pada remaja merupakan tanda-tanda pubertas yang
terjadi karena perubahan hormonal, sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya perubahan penampilan pada remaja. Salah satu perubahan fisik
atau psikologis yang terjadi pada remaja adalah menstruasi (Fauziah, 2015).
2.

Perubahan fisik dan psikologis
Tahap perkembangan remaja putri dibagi menjadi tiga, tahap remaja
awal dari usia 11 sampai 13 tahun, remaja tengah dari usia 14 tahun sampai
16 tahun dan remaja akhir dari usia 17 sampai 20 tahun (Behrman, 2004
dalam Purnamadewi 2014). Kebanyakan remaja putri mengalami perubahan
fisik dan psikologis, Purnamadewi (2014) menyakatan perubahan fisik
dalam remaja putri sangat penting dalam kesehatan reproduksi karena pada
masa remaja terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai
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kematangan

termasuk

organ-organ

reproduksi

sehingga

mampu

melaksanakan fungsi reproduksinya dengan baik. Pada masa remaja putri
terdapat beberapa ciri-ciri seks sekunder yang berkaitan dengan masalah
perubahan fisik, seperti :
a.

Tampak rambut mulai tumbuh disekitar kelamin dan ketiak

b.

Pinggul mulai membesar sebagai akibat membesarnya tulang
pinggul dan berkembangnya lemak dibawah kulit.

c.

Payudara membesar, puting susu membesar dan menonjol. Dengan
berkembangnya kelenjar susu payudara lebih membesar dan lebih
bulat.

d.

kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat dan lubang poripori bertambah besar.

e.

Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif sehingga
menyebabkan sumbatan dan menimbulkan jerawat.
Selain tampak ciri seks sekunder, terdapat ciri seks primer berupa

organ kelamin remaja juga mengalami perubahan kematangannya dimana
pada wanita kedua indung telur (ovarium) akan menghasilkan sel telur
sehingga pada saat ini wanita akan mulai mengalami ovulasi dan menstruasi
dalam hidupnya (Purnamadewi, 2014).
3.

Permasalahan Remaja Putri
Remaja putri seringkali menjalani proses berat yang membutuhkan
banyak penyesuaian dan menimbulkan kecemasan. Agustini (2016)
permasalahan remaja putri yang sering terjadi adalah gangguan pencernaan
dan nafsu kurang baik, obesitas serta perubahan organ biologik yang cepat
dan tidak seimbang dengan perubahan mental emosional (kejiwaan) remaja
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putri tentang adanya kematangan seksual pada remaja putri (menarche).
Menarche meninmbulkan kecemasan dan ketakutan yang disebabkan
kesiapan mental, kurang memiliki pengetahuan dan sikap yang cukup baik
tentang perubahan fisik psikologis terkait menarche (Renchy, 2010).
Menarche adalah pengeluaran darah menstruasi pertama. Datangnya
menarche dapat menimbulkan reaksi positif maupun negatif. Reaksi negatif
seperti kurangnya percaya diri, malu, menjauhkan diri dari pergaulan serta
menanggapi hal ini sebagai penyakit. Masalah yang paling sering muncul
adalah kecemasan dan ketakutan serta diperkuat oleh keinginan remaja putri
untuk menolak proses fisiologis tersebut (Duma, 2015).

B. Menstruasi
1.

Definisi Menstruasi
Menstruasi merupakan peristiwa pendarahan secara periodik dan
siklik (bulanan) dari rahim disertai pelepasan selaput lendir rahim
(endometrium) melalui vagina pada wanita yang seksual dewasa. Saputri, et
al (2013) mendefinisikan bahwa setiap wanita yang tidak hamil dan belum
mencapai menopause akan mendapat menstruasi pada setiap bulannya.
Setiap wanita yang sehat dan tidak sedang hamil dan belum menopause
akan mendapat menstruasi pada setiap bulannya.
Definisi lain menstruasi adalah sebagai tanda siklus subur dan puncak
kesuburan perempuan secara seksualitas sudah siap untuk memiliki
keturunan. Dalam keadaan normal mentruasi terjadi saat lapisan dalam
dinging rahim luruh dan keluar dalam bentuk yang kental yaitu darah
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menstruasi dan masa reproduksi dimulai ketika sudah terjadi pengeluaran se
telur yang matang (ovulasi) pada siklus menstruasi (Manuaba, 2010).
Widyawati, Wandira dan Kasmita (2015) menyebutkan bahwa
menstruasi dimulai saat pubertas dan kemampuan seorang wanita untuk
mengandung anak atau masa reproduksi. Menstruasi dimulai antara usia 1215 tahun, tergantung berbagai faktor seperti kesehatan wanita, status nutrisi,
serta berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh dan menstruasi akan
berlangsung hingga mencapai usia antara 45-50 tahun.
Pada remaja putri menstruasi dapat terjadi sesuai dengan waktunya
dan sebagian remaja lainnya, menstruasi terjadi lebih awal (maju) atau lebih
lambat (mundur) waktunya. Menarche adalah menstruasi pertama yang
terjadi dua tahun sejak timbulnya pubertas (Hockanberry, et al, 2009 dalam
wulandari, 2016). Menurut Wulandari (2016) hari pertama keluarnya darah
menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama siklus endometrium, lama ratarata menstruasi adalah 5 hari (rentang 3-6 hari) dan jumlah darah rata-rata
yang hilang ialah 50ml (rentang 20-80 ml), namun hal ini sangat bervariasi
setiap individu nya. Siklus normal lamanya menstruasi adalah apabila
seseorang memiliki jarak menstruasi yang relatif tetap setiap bulannya yaitu
selama 28-35 hari (Purnamadewi, 2014).
2.

Fisiologi menstruasi
Siklus menstruasi merupakan suatu rangkaian proses yang saling
mempengaruhi dan terjadi secara bersamaan di endometrium, kelenjar
hipotalamus, hipofisis dan ovarium. Tujuan siklus menstruasi adalah
membawa ovum yang matur dan memperbarui jaringan uterus untuk
persiapan pertumbuhan atau fertilisasi (Wulandari, 2016).
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Terdapat beberapa sistem hormonal yang mempengaruhi siklus
menstruasi meurut Prawiroharjo (2011) sebagai berikut :
a.

FSH-RH (Follicle Stimulating Hormone Releaxing Hormone)
yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis
mengeluarkan FSH.

b.

LH-RH

(Luteizing

dikeluarkan

Hormone

hipotalamus

Releasing

untuk

Hormone)

merangsang

yang

hipofisis

mengeluarkan LH.
c.

PIH (Prolactine Inhibiting Hormone) yang menghambat
hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin.

Terdapat 4 siklus fase dalam menstruasi, fase yang pertama adalah
menstruasi, fase yang kedua yaitu fase proliferasi atau fase folikuler, fase
ketiga disebut fase ovulasi atau fase luteal dan fase yang terakhir adalah
fase pasca atau fase sekresi. Fase menstruasi adalah peristiwa peluruhan
dari sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan perobekan
dinding endometrium. Hal ini terjadi karena tidak adanya kandungan
hormon dalam darah akibat berhentinya sekresi hormon esterogen dan
progesteron.
Fase proliferasi atau fase folikuler ditandai dengan adanya penurunan
hormon progesteron yang akan memacu kelenjar hipofisis untuk
mensekresikan FSH (Follice Stimulating Hormone) dan merangsang folikel
dalam ovarium serta menyebabkan diproduksinya kembali hormon
esterogen. Sel folikel ini nantinya akan berkembang menjadi sel folikel de
Graaf yang matang dan menghasilkan hormon esterogen yang akan
merangsang keluarnya LH (Luteinzing Hormone) dan hipofisis. Hormon
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esterogen yang dihasilkan tersebut akan menghambat sekresi FSH, namun
dapat

juga

memperbaiki

dinding

endometrium

yang telah

robek

(Purnamadewi, 2014).
Fase ovulasi atau fase luteal ditandai dengan adanya sekresi dari LH
yang akan memacu pematangan sel ovum pada hari ke-14 sesudah
menstruasi hari pertama. Sel ovum yang telah matang akan mengakibatkan
folikel menjadi mengkerut sehingga berubah menjadi corpus luteum. Corpus
luteum ini memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang
berperan untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan
pembuluh darah.
Pada fase pasca ovulasi atau fase sekresi ditandai dengan mengecilnya
dan menghilangnya corpus luteum sehingga berubah menjadi corpus
albicans dimana corpus albicans ini berfungsi untuk menghambat sekresi
hormon esterogen dan progesteron yang akan menyebabkan hipofisis secara
aktif mensekresikan FSH dan LH. Terhentinya sekresi hormon progesteron
maka akan terhentinya pula proses penebalan dinding endometrium yang
akan menyebabkan endometrium menjadi kering dan robek sehingga
terjadilah fase pendarahan atau menstruasi (Proverawati & Misaroh, 2009).

Gambar 2.1 Siklus Menstruasi (Fauziah, 2015)
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Widyawati, Wandira dan Kasmita (2015) menyebutkan menstruasi
yang dialami oleh setiap remaja wanita kadang dapat menimbulkan
masalah, salah satunya adalah dysmenorrhea. Setiap wanita memiliki
pengalaman yang berbeda-beda, ada yang mendapatkan haid tanpa keluhan
namun ada juga yang disertai dengan keluhan (Agustina & Salmiyati, 2016).
Penelitian lebih lanjut mengatakan kadang-kadang dalam menstruasi juga
terdapat masalah atau macam-macam gangguan yang hingga akhirnya
menggangu dan mempengaruhi aktifitas di antaranya gejala premenstrual
tension (ketegangan sebelum haid), mastodinia, mittelschmerz (rasa nyeri
saat ovulasi), dan dysmenorrhea(rasa nyeri saat mentruasi) (Widyawati,
Wandira & Kasmita, 2015).
3.

Gangguan Menstruasi
Agustini (2016) menyebutkan proses fisiologis remaja putri berbedabeda sesuai dengan tingkatan umur sehingga proses yang didalaminya juga
berubah. Perubahan yang disertai dengan gangguan merupakan perubahan
perubahan yang bersifat patologis. Beberapa gangguan menstruasi sesuai
dengan kelainan yang dialami antara lain :
a.

Gangguan jumlah darah
1) Hipermenorhea (Menoragia)
Merupakan gangguan menstruasi berupa keluarnya
menstruasi yang diikuti gumpalan darah. Menoragia
merupakan keluarnya

darah

yang berlebihan ketika

menstruasi pada saat siklus teratur dengan tubuh kehilangan
darah sebnyak ≥ 80ml.
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2) Hipmenorhea
Merupakan gangguan menstruasi yang ditandai dengan
sedikitnya jumlah darah yang keluar ketika siklus normal.
b.

Kelainan Siklus
1) Polimenorhea
Merupakan siklus menstruasi yang terjadi kurang dari 20
hari.
2) Oligomenorhea
Merupakan siklus menstruasi yang terjadi diatas 35 hari.
3) Amenorhea
Merupakan terlambatnya siklus menstruasi selama 3 bulan
berturut-turut. Amenorhea terbagi menjadi 2 yaitu :
a. Amenorhea primer : merupakan Amenorhea jika
periode menstruasi tidak kunjung mulai.
b. Amenorheasekunder

:

merupakan

gangguan

menstruasi yang terjadi jika menstruasi setelah
mengalami siklus menstruasi normal.
c.

Metroragia
Gangguan mentruasi yang ditandai dengan pendarahan dari
uterus yang terjadi diluar periode haid.

d.

Gangguan yang menyertai menstruasi
1) Premenstrual tension
Merupakan gangguan menstruasi yang biasa dijumpai pada
wanita reproduktif diakibatkan oleh kejiwaan yang labil dan
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ketidakseimbangan hormon esterogen dan progesteron
didalam tubuh.
2) Mastalgia
Keluhan berupa bengkak dan berat pada payudara ketika
menstruasi. Diakibatkan oleh hormon esterogen yang
menyebabkan retensi air dan natrium pada payudara.
3) Mittelschmerz
Merupakan rasa nyeri yang terjadi pada masa ovulasi.
4) Dysmenorrhea
Merupakan nyeri haid yang diakibatkan oleh penimbulanan
kadar prostaglandin di uterus.

C. Nyeri Menstruasi (Dysmenorrhea)
1.

Defenisi Nyeri
International Association for the study for pain atau IASP (1986)
dalam Moayedi dan Davis (2013) menjelaskan bahwa nyeri adalah sensori
subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh
terjadinya kerusakan jaringan aktual maupun potensial atau menggambarkan
kondisi adanya kerusakan pada jaringan atau bisa keduanya.
Fauziah (2015) menyebutkan nyeri merupakan mekanisme fisiologis
yang bertujuan untuk melindungi diri. Nyeri bukan hanya sekedar sensasi
atau rasa tidak nyaman, tetapi sebuah bentuk sensori yang kompleks yang
sangat penting untuk kelangsungan hidup.

2.

Jenis-jenis nyeri
Secara umum dibagi menjadi dua :
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a.

Nyeri akut
Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung dari beberapa detik
hingga kurang dari 6 bulan berkaitan dengan cidera fisik. Nyeri akut
mengidentifikasikan bahwa kerusakan atau cidera telah terjadi.
Kerusakan yang berlangsung tidak lama maka akan menurun sejalan
dengan terjadinya penyembuhan.

b.

Nyeri kronik
Nyeri kronik merupakan nyeri konstan atau intermitern yang
menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri berlangsung diluar
waktu penyembuhan, nyeri kronik didefenisikan sebagai nyeri yang
berlangsung selama enam bulan atau lebih, enam bulan merupakan
periode yang dapat berubah untuk membedakan nyeri akut dan kronis.

Berdasarkan lokasinya (Susilo, 2013) nyeri diberdakan menjadi :
a.

Nyeri perifer
Nyeri ini dibedakan menjadi tiga macam :
1) Nyeri superfisial, yaitu nyeri yang muncul akibat rangsangan
pada kulit dan mukosa.
2) Nyeri viseral, yaitu nyeri yang muncul akibat stimulasi dari
reseptor nyeri di rongga abdomen, cranium, dan toraks.
3) Nyeri alih, yaitu nyeri yang dirasakan pada daerah lain yang jauh
dari penyebab nyeri.

b.

Nyeri sentral
Nyeri yang muncul akibat stimulasi pada medula spinalis, batang otak
dan talamus.
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c.

Nyeri psikogenik
Nyeri yang tidak diketahui penyebabnya fisiknya. Nyeri ini biasanya
timbul akibat pikiran si penderita itu sendiri.

3. Mekanisme nyeri
Menurut Moeyadi dan Davis (2013) ada 4 tahapan terjadinya
mekanisme nyeri yaitu :
a.

Tranduksi
Merupakan proses dimana suatu stimulus nyeri (noxious
stimuli) dirubah menjadi suatu aktifitas listrik yang akan diterima
ujung-ujung saraf kemudian terjadi perubaan patofisiologis karena
perluasan daerah nyeri oleh nosiseptor mengakibatkan sensitisasi
perifer (penurunan nilai ambang rangsang nosiseptor) akibatnya
daerah yang nyerinya tadi hilang dapat timbul lagi. Sensasi perifer
dapat

mengakibatkan

terjadinya

sensitisasi

sentral

yaitu

hipereksibilitas neuron pada sinaps, terpengaruhnya neuron simpatis
dan perubahan intraseluler yang menybabkan nyeri dirasakan lebih
rama. Rangsangan nyeri diubah menjadi depolarisasi membrane
reseptor yang kemudian menjadi impuls syaraf.
b. Tranmisi
Merupakan proses penyimpanan impuls nyeri dari nosiseptor
saraf perifer melalui kornu dorsalis, dari spinalis menuju korteks
serebri. Tansmisi sepanjang akson berlangsung karena proses
polarisasi, sedangkan dari neuron presinaps ke pasca sinaps melalui
neurotransmitter.
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c. Modulasi
Proses pengendalian internal oleh sistem saraf dapat
meningkatkan atau mengurangi penerusan impuls nyeri. Hambatan
terjadi melalui

sistem analgesia

endogen

yang melibatkan

bermacam-macam neurotransmitter antara lain endorfin yang
dikeluarkan oleh sel otak dan neuron di spinalis. Impuls ini bermula
dar area periaquaductuagrey (PAG) dan menghambat transmis
impuls pre sinaps maupun pasca sinaps di tingkat spinalis. Modulasi
nyeri dapat timbul di nosiseptor perifer medula spinalis atau
supraspinalis.
d. Persepsi
Persepsi adalah hasil rekonstruksi susunan saraf pusat tentang
impuls nyeri yang diterima. Rekonstruksi merupakan hasil interaksi
sistem saraf sensoris, informasi kognitif (korteks serebri) dan
pengalaman emosisonal (hipokampus dan amigdala). Persepsi akan
menentukan berat atau ringannya nyeri yang dirasakan.
4.

Definisi Dysmenorrhea
Dysmenorrhea adalah kondisi nyeri dengan prevalensi yang sangat
tinggi dan merupakan penyebab utama ketidakhadiran remaja putri di
sekolah (Agustina & Salmiyati, 2016).Purwanti, Wijayanti dan Setiawan
(2016) mendefinisikan bahwa dysmenorrhea bukan penyakit, melainkan
gejala yang disebabkan kelemahan pada rongga panggul yang seringkali
menyebabkan penderitanya harus beristirahat dan meninggalkan pekerjaan
mereka selama berjam-jam karena rasa nyeri menstruasi yang menyakitkan
(dysmenorrhea).Lestari (2013) menjelaskan bahwadysmenorrheaatau nyeri
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haid merupakan keluhan ginekologis akibat ketidakseimbangan hormon
progesteron dalam darah sehingga mengakibatkan timbulnya rasa nyeri
yang

paling

sering

terjadi

pada

wanita.

Wanita

yang

mengalamidysmenorrheamemproduksi prostaglandin 10 kali lebih banyak
dari wanita yang tidak dysmenorrhea. Prostaglandin ini menyebabkan
terjadinya kontraksi uterus.
Definisi dysmenorrhea lainnya mengatakanbahwa dysmenorrhea
adalah rasa nyeri selama menstruasi yang ditandai dengan nyeri kram di
perut bawah (Simajuntak, 2008). Andira (2012) menyebutkan bahwa
dysmenorrhea adalah keadaan nyeri kram yang di rasakan pada daerah perut
dan terjadi pegal-pegal di pinggul hingga ekstremitas sebagai akibat dari
produksi zat prostaglandin hal ini mulai terjadi 24 jam sebelum terjadi
pendarahan dan dapat bertahan selama 24-36 jam.
Definisi yang lain dysmenorrhea didefinisikan sebagai masalah umum
yang dihadapi oleh perempuan dari kelompok usia produktif yang
disebabkan oleh lepasnya prostaglandin yang menyebabkan kontraksinya
otot rahim sehingga menyebabkan rasa sakit. Dysmenorrhea penyebab
utama ketidakhadiran gadis-gadis sekolah dan perguruan tinggi (Jaiprakash,
Myint, Chai & Nasir, 2016).
Beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan
bahwa dysmenorrhea merupakan nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi
yang disebabkan karna adanya kontraksi dari uterus akibat produksi
prostaglandin yang ditandai dengan nyeri pada daerah perut bawah dan
panggul.
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5.

Klasifikasi Dysmenorrhea
Widyawati, Wandira dan Kasmita (2015) menyebutkan bahwa
dysmenorrhea dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dysmenorrhea
primer dan dysmenorrhea sekunder. Pembahasan lebih mendalam
mengatakan bahwa dysmenorrhea primer berkaitan dengan terjadinya
ovulasi sebelumnya serta ada hubungan dengan kontraksi otot uterus dan
sekresi prostaglandin, dysmenorrhea sekunder disebabkan karena adanya
masalah patologis di rongga panggul seperti tumor rahim, endometriosis,
infeksi pelvis bahkan kelainan ginjal.
Calis (2011) mengklasifikasikan nyeri haid berdasarkan jenis nyeri,
nyeri haid dapat digolongkan dysmenorrheaspasmodik dan dysmenorrhea
kongesif.
a.

Nyeri spasmodik
Nyeri spasmodik dirasakan pada bagian bawah perut dan
berawal sebelum masa haid atau segera setelah masa haid mulai.
Banyak perempuan merasakan kesulitan jika merasakan nyeri
spasmodik, karena mereka sampai harus berbaring karena terlalu
menderita merasakan nyeri tersebuh sehingga hanya dapat
berbaring. Bahkan terkadang sampai pingsan, sangat mual
bahkan muntah.

b.

Nyeri kongesif
Penderita nyeri kongesif biasanya akan tahu sejak berharihari sebelumnya bahwa masa haidnya akan segera tiba.
Penderita biasanya hanya mengalami pegal, sakit pada buah
dada, perut kembung tidak menentu, beha terasa terlalu ketat,
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sakit kepala, sakit punggung, pegal pada paha, merasa lelah,
mudah tersingungatau muncul memar pada paha atau lengan
atas. Pada proses mesntruasi mungkin tidak merasakan nyeri
ketika menstruasi datang. Bahkan hari betama setelah haid,
orang yang menderita nyeri kongesif akan merasa lebih baik.
Berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab yang dapat diamati,
Purnamadewi (2014) membagi dysmenorrhea berdasarkan jensinya sebagai
berikut :
a.

Dysmenorrhea primer
Dysmenorrhea primer juga disebut sebagai dysmenorrhea
idiopatik, esensial dan intrinsik. Dysmenorrhea primer adalah
nyeri menstruasi pada wanita dengan anatomi pelvis yang
normal yang dialami tanpa adanya kelainan organ reproduksi
atau tanpa kelainan ginekologik. Hal ini terjadi karena proses
kontraksi rahim tanpa penyakit dasar sebagai penyebab.
Smeltzer (2002) dalam Purnamadewi (2014) mengatakan bahwa
dysmenorrhea primer ditandai dengan adanya rasa nyeri kram
yang dimulai atau segera setelah menstruasi dan akan berlanjut
selama 48 jam sampai 72 jam. Dikatakan dysmenorrhea primer
karena rasa nyeriyang timbul tanpa ada sebab yang dapat
dikenali.
Sifat nyeri lainnya yang dapat dirasakan seperti nyeri
kejang yang berjangkit, biasanya terbatas hanya pada perut
bawah saja, akan tetapi juga dapat merambat ke daerah
pinggang dan paha. Nyeri disertai mual, muntah, sakit kepala
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bahkan diare. Rasa nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi
oleh gadis remaja sebagian besar disebabkan oleh dysmenorrhea
primer (Suban, 2017).
b.

Dysmenorrhea Sekunder
Purnamadewi

pada

tahun

2014

menyebutkan

dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri menstruasi yang
terjadi karena adanya kelainan ginekologik. Dysmenorrhea
sekunder juga

disebut

dengan

dysmenorrhea

ekstrinsik,

dysmenorrhea jenis ini biasanya akan muncul saat wanita
berusia lebih dari 20 tahun. Rasa nyeri yang timbul disebabkan
karena

adanya

kelainan

pada

daerah

pelvis,

misalnya

endometriosis, mioma uteri (tumor jinak kandungan), stenosis
serviks, dan malposisi uterus.
Nyeri yang dirasakan terjadi selama dua hari atau lebih
sebelum menstruasi dimulai dan nyeri akan semakin hebat
dirasakan saat menstruasi, selanjutnya akan hilang setelah dua
hari atau lebih setelah menstruasi berhenti. Umumnya
dysmenorrhea sekunder terjadi pada wanita usia 30-40 tahun
dan dapat disertai dengan gejala yang lain pula seperti
dipareunia, kemandulan dan pendarahan yang abnormal
(Hermawan, 2012 dalam Lestari 2013).
Olivia (2013) mengatakan bahwa dysmenorrhea dapat diklasifikasikan
menjadi 3 jenis nyeri, antara lain :
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a.

Dysmenorrhea ringan. Rasa nyeri yang berlangsung hanya
beberapa saat, hanya diperlukan waktu istirahat sejenak (duduk
atau berbaring) sehingga dapat melanjutkan aktifitas sehari-hari.

b.

Dysmenorrhea sedang. Diperlukan obat atau penanganan untuk
menghilangkan rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan aktifitas
sehari-hari.

c.

Dysmenorrhea berat. Menghilangkan nyeri beserta keluhan lain
diperlukan istirahat hingga beberapa hari, akibatnya aktifitas
menjadi terganggu.

6.

Etiologi Dysmenorrhea
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab
dysmenorrhea. Namun teori yang paling mendekati adalah bahwa pada saat
menstruasi tubuh wanita akan menghasilkan zat yang disebut prostaglandin,
zat ini berfungsi untuk membuat dinding rahim berkontraksi dan pembuluh
darah

disekitarnya

terjepit

(kontriksi)

yang

pada

akhirnya

akan

menimbulkan iskemi jaringan. Intensitas yang di rasakan setiap individu
tentunya berbeda-beda, apabila berlebihan akan menimbulkan nyeri
disamping itu zat prostaglandin juga merangsang saraf nyeri dirahim
sehingga menimbulkan bertambahnya intensitas nyeri (Proverawati &
Misaroh, 2009).
a.

Dysmenorrhea primer
Wijnjosastro, 1999 dalam Purnamadewi 2014, terdapat
beberapa faktor yang berperan penting sebagai penyebab
dysmenorrhea primer, yaitu :
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1) Faktor kejiwaan
Faktor emosional yang belum stabil dan kurangnya
mendapat informasi yang baik tentang proses menstruasi
dapat menyebabkan timbulnya dysmenorrhea primer pada
gadis remaja.
2) Faktor konstitusi
Faktor ini erat kaitannya dengan faktor kejiwaan yang
dapat menurunkan ketahanan tubuh terhadap rasa nyeri.
Faktor-faktor tersebut adalah anemia dan adanya penyakit
menahun.
3) Faktor endoktrin
Umumnya terdapat anggapan bahwa kejang

yang

terjadi ketika dysmenorrhea primer diakibatkan oleh
kontraksi uterus yang berlebihan. Hal itu disebabkan karena
endometrium dalam fase seksresi (fase pramenstruasi)
memproduksi PGF2α (prostaglandin F2 alfa) yang pada
akhirnya akan mengakibatkan kontraksi otot polos. Apabila
PGF2α dilepaskan secara berlebihan dalam peredaran darah,
bisa saja dijumapi keluhan lain seperti diare, nausea (mual),
dan muntah ketika menstruasi.
b.

Dysmenorrhea sekunder
Beberapa penyebab terjadi nyeri dysmenorrhea sekunder di antaranya
adalah
1) Endometriosis
2) Mioma uteri (tumor jinak kandungan)
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3) Stenosis kanalis servikalis
4) Malposisi uterus
5) Mioma submukosa
6) Polip corpus uteri
7) Reflexio uteri fixata
7.

Tanda dan Gejala Dysmenorrhea
Dysmenorrhea dapat menyebabkan nyeri pada perut bagian bawah,
yang dapat menjalar hingga punggung bagian bawah dan tungkai. Nyeri
yang dirasakan sebagai kram dapat hilang timbul atau sebagai nyeri tumpul
yang terus menerus ada. Nyeri akan mulai timbul sesaat sebelum atau
selama menstruasi dan akan mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan
setelah 2 hari akan menghilang.
Menurut Kasdu (2008) dalam Baranika (2014) mengatakan bahwa
terdapat beberapa tanda dan gejala dari dysmenorrhea, antara lain yaitu :
a.

Nyeri mulai di rasakan dari awal menstruasi, dan terasa lebih baik
setelah pendaran menstruasi dimulai.

b.

Nyeri dirasakan pada perut bagian bawah yang dapat menjalar
hingga ke punggung bagian bawah dan tungkai.

c.

Nyeri yang dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau nyeri
tumpul yang dirasakan terus-menerus.

d.

Nyeri dapat berlangsung selama 48-72 jam.

e.

Gejala sistemik lainnya yang dapat menyertai nyeri adalah mual,
diare, sakit kepala, dan perubahan emosional.
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8.

Patofisiologi Dysmenorrhea
Ketika mnstruasi pada fase ovulasi atau luteal ditandai dengan adanya
sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah
menstruasi hari pertama. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel
sehingga folikel akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum.
Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron untuk
mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Pada
fase ovulasi atau fase sekresi, corpus luteum yang mengecil dan menghilang
akan berubah menjadi corpus albacis yang berfungsi untuk menghambat
sekresi hormon esterogen dan progesteron (Proverawati & Misaroh, 2009).
Terhentinya sekresi progesteron pada fase ovulasi maka PGF2α akan
di produksi secara berlebihan. Pelepasan PGF2α yang berlebihan akan
meningkatkan amplitudo dan frekuensi kontraksi uterus yang menyebabkan
vasospasme atriol uterus. Kontraksi uterus yang berkepanjangan akan
mengakibatkan aliran darah ke uterus menjadi berkurang sehingga uterus
menjadi iskemi dan pada akhirnya akan terjadi metabolisme anaerobik,
dimana hasilnya nanti akan merangsang saraf nyeri kecil tipe-C yang akan
memberikan kontribusi untuk terjadinya dysmenorrhea (Purnamadewi,
2014).Nyeri yang dirasakan bila menjalar hingga kedaerah pinggang dan
paha hal ini dikarenakan pada daerah tersebut dipersarafi oleh T12, L1, L2,
L3, S2, S3 dan S4 yang akan memberikan penyebaran nyeri ke daerah
tersebut.

9.

Prevalensi Dysmenorrhea
Prevalensi nyeri haid (dysmenorrhea) dari beberapa penelitian
menunjukan frekuensi yang tinggi. Pada ulasan sistemik yang dilakukan
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oleh WHO, rata-rata kejadian dysmenorrhea pada wanita muda antara
16,8% hingga 81%. Hasil studi terhadap 215 wanita mahasiswa kedokteran,
menunjukan 78% mengeluh nyeri dysmenorrhea dengan 52% tingkat nyeri
sedang (Jaiprakash, 2016).
Lestari (2013) menyebutkan bahwa kejadian dysmenorrhea di
Amerika merupakan penyebab utama ketidakhadiran siswa wanita sekolah
sebesar 59,7%. Dari mereka mengeluh nyeri berat sekitar 12%, 37% nyeri
sedang dan 49% nyeri ringan. Sedangkan Agustina dan Salmiyati (2016)
mengatakan khususnya di Indonesia angka kejadian dysmenorrhea sebesar
64,25% yang terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36%
dysmenorrhea sekunder.

D. Abdominal Stretching Exercise
1.

Defenisi
Exercise merupakan salah satu manajemen nonfarmakologis yang
lebih aman digunakan karena menggunakan proses fisiologis (Woo
&McEneaney, 2010). Beberapa tahun terakhir motede exercise telah
dibuktikan keefektifitasnya oleh beberapa peneliti untuk mengurangi
nyeridysmenorrhea. Exercise ringan sangat direkomendasikan untuk
mengurangi nyeri menstruasi, karena pada saat exerciseotak dan sumsum
tulang belakang akan memproduksi hormon endorphin yang terbutki
sebagai obat penenang alami sehingga menimbulkanrasa nyaman (Sari,
2017).
Stretching (peregangan) adalah aktifitas fisik yang paling sederhana.
Stretching

merupakan

suatu

latihan

fisik

untuk

memelihara

dan
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mengembangkan fleksibilitas dan kelenturan otot. Latihan peregangan otot
juga dapat memperbaiki postur tubuh dan menghindari terjadinya rasa sakit
pada tubuh terutama bagian leher, bahu dan pinggang (Bafirman, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Kanwal et al, 2016 menujukan bahwa
latihan peregangan juga dapat menyebabkan peningkatan vasodilatasi,
pelepasan opiat endogen, serta penutupan viskositas aliran darah sehingga
terjadi kemacetan dipanggul berkurang.
Terdapat beberapa exercise untuk menurunkan intensitas nyeri
menstruasi salah satunya adalah Abdominal Stretching Exercise. Abdominal
Stretching Exercise adalah suatu latihan dengan cara peregangan yang
difokuskan pada otot perut dilakukan selama 10 menit (Sari, 2017).
Abdominal Stretching Exercisedirancang khusus untuk meningkatkan
kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibilitas dan pada akhirnya diharapkan
akan menurunkan nyeri haid (Widyawati, Windira & Kasmita 2015).
2.

Fisiologi dan Biomekanik Kinesiologi Abdominal Stretching Exercise
Agustini pada tahun 2016 menyebutkan Abominal Stretching Exercise
menekankan otot pada daerah abdominalis. Kombinasi otot abdominalis dan
spinal extensor dapat mempengaruhi mobilitas dan meningkatkan ROM
pada otot. Otot abdomen menjadi bagian penting karena berpotensi
membantu menciptakan perut yang rata, meningkatkan teknik gerakan,
memperbaiki masalah postur dan mengurangi resiko cidera daerah
punggung. Dinding abdomen dibentuk oleh lapisan-lapisan yang berlapis
dari superficial hingga ke profundus yang terdiri dari kulit, jaringan
subkutan, otot dan fascia, jaringan ekstraperitoneal dan peritoneum.
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Terdapat empat abdomen muscles yaitu rectus abdominilis, external
oblique, internal oblique, dan transversus abdominilis.
Rectus abdominilis terbentang sepanjang seluruh panjang dinding
dinding abdomen, otot ini melebar dan letaknya berdekatan dengan garis
tengah yang dipisahkan oleh linea alba. Musculus external oblique
merupakan dinding abdomen yang letaknya paling superficial yang berorigo
insersio di tepi eksternal ruas costa kedelapan dan seratnya yang menyerong
dari kraniolateral menuju kaudomedial. Musculus internal oblique melekat
dibawah musculusabdominis external obliquedan musculus tranversus
abdominilis berjalan hampir horizontal dan berinsersio sebagai aponeurosis.
Semua otot ini menempel pada tendinous yang berjalan vertikal ke bagian
tengah perut (linea alba) namun dengan letak dan arah serabut otot yang
berbeda.

Gambar 2.2 Anatomi Otot Abdomen (Walker, 2011)

Ketika kedua sisi otot abdominalis berkontraksi bersamaan maka akan
menghasilkan spinal flexion (fleksi tulang belakang) dengan rectus
abdominis menjadi bagian yang paling kuat. Ketika satu sisi dari otot
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abdominis berkontraksi, maka akan mampu menghasilkan lateral flexion ke
sisi yang sama, dan oblique menjadi lebih efektif. Kontraksi satu sisi
obliques juga menghasilkan gerakan rotasi dengan external obliques
menghasilkan rotasi ke sisi yang berlawanan dan internal obliques
menghasilkan rotasi ke sisi yang sama. Saat melakukan jenis latihan lower
trunk rotationhanya eksternal obliques kanan dan kiri yang dapat
menghasilkan rotasi yang diinginkan, sedangkan otot rectus abdominis kiri
dan kanan bertindak untuk mempertahakan spine.
Transversus abdominis (transverse abdominal muscle) adalah otot
perut bagian dalam yang serabutnya berjalan dalam arah horizontal kira-kira
sejumput perut, otot ini dapat membantu dalam gerakan rotasi namun fungsi
umumnya adalah sebagai postur dan kontraksinya menyebabkan penarikan
pada dinding perut ke dalam serta penekanan isi perut seperti menggunakan
korset.

Gambar 2.3 eksternal oblique and rectus abdominals (Isacowitz & Clippinger, 2011)

Ketika otot Abdominal diberikan stretching, maka stretch reflex
berkerja secara otomatis berkontraksi dengan cara mengulur otot untuk
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melindunginya dari stretching yang berlebihan. Reflex yang terjadi pada
golgi tendon dan muscle spindel akan teraktivasi dan mengihibisi
ketegangan dengan relaksasi melalui pemanjangan otot ketika terjadi
peningkatan tension (ketegangan) otot. Golgi tendon dikelilingi oleh ujung
serabut ekstrafusal yang peka terhadap tegangan otot yang disebabkan oleh
pemberian pasif stretching. Golgi tendon organ sensitif terhadap perubahan
tegangan dan menilai rata-rata tegangan dalam otot. Bila penyebaran
tegangan meluas maka golgi tendon organ melaju dan menimbulkan
rileksasi otot. Spindel muscle akan menyampaikan perubahan panjang dan
seberapa cepat perubahan panjang itu terjadi serta memberikan sinyal ke
medula spinalis untuk meneruskan informasi ke susunan sistem saraf pusat.
Fungsi dasar spindel muscle membantu memelihara tonus otot dan
mencegah cidera otot.

Gambar 2.4 Anatomy of the muscle spindle and Golgi tendon organ (Walker, 2011)
Spinal extensors berada dibagian belakang dari trunk, umumnya
spinal extensors selalu berbagi tindakan dalam memperpanjang spine atau
punggung. Spinal extensors terbagi menjadi tiga kelompok yaitu erector
spine, semispinalis dan deep posterior spinal group. Erector spine berperan
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sebagai spinal extensors yang paling kuat terdiri dari tiga kolom (spinalis,
longissimus dan illiocostalis). Lebih dalam dari erector spine, semispinalis
hadir dari thoracic ke atas mencegah upper back posture yang menurun.
Group deep posterior spinal-interspinales, interransbersale : rotatores dan
multifidus yang fungsinya sama dengan transversus abdominis.
Kontraksi kedua sisi dari ketiga kelompok otot (erector spine,
semispinalis dan deep posterior spinal group) menghasilkan penyempitan
spinal extension, dimana kontraksi satu sisi kecuali interspinales dapat
menghasilkan gerakan lateralfleksi ke sisi yang sama. Kontraksi salah satu
sisi erector spine kecuali spinalis juga dapat menghasilkan rotasi ke sisi
yang sama, sementara kontraksi satu sisi semispinalis dan beberapa group
deep posteriorspinaldapat menghasilkan rotasi ke sisi yang berlawanan.
3.

Teknik Abdominal Stretching Exercise
Abdominal Stretching Exercisemerupakan gabungan dari enam
gerakan yaitu cat stretch, lower trumk rotation, button/hip stretch,
abdominal strengthening (curl up), lower abdominal strengthening dan the
bridge position (Hidayah, Rusnoto & Fatma, 2016).
a.

Cat stretch
Posisi awal : tangan dan lutut dilantai, tangan dibawah bahu, lutut
dibawah pinggul, kaki rileks, mata menatap lantai.
1) Punggung di lengkungkan, perut digerakkan ke arah lantai
senyaman mungkin. Tegakkan dagu dan mata melihat lantai.
Tahan selama 10 detik sambil dihitung dengan suara lalu rileks
dengan cara atur nafas.
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Gambar 2.5Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
2) Kemudian punggung digerakkan kearah atas dan kepala
menunduk ke lantai.

Gambar 2.6Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
3) Duduk diatas tumit, rentangkan lengan kedepan sejauh mungkin.
Pada tahan ini tahan selama 20 dektik sambil dihitung dengan
suara, lalu rileks.
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Gambar 2.7Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
Latihan dilakukan sebanyak 3 kali.
b.

Lower trunk rotation
Posisi awal : berbaring terlentang, lutut di tekuk, kaki dilantai, kedua
tangan dibentangkan keluar.
1) Putar perlahan lutut kekanan sedekat mungkin dengan lantai.
Pertahankan bahu tetap dilantai. Tahan selama 20 detik sambil
dihitung dengan suara.

Gambar 2.8Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
2) Putar perlahan kembali lutut kekiri sedekat mungkin dengan
lantai. Pertahankan bahu tetap dilantai. Tahan selama 20 detik
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sambil dihitung dengan bersuara kemudian kembali ke posisi
awal.

Gambar 2.9Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
c.

Button/hip stretch
Posisi awal : berbaring terlentang, lutut ditekuk
1) Letakkan bagian luar pergelangan kaki kanan pada kiri diatas
lutut.
2) Pegang bagian belakang paha dan tarik kearah dada senyaman
mungkin. Tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan
bersuara, kemudain kembali ke posisi awal dan rileks.

Gambar 2.10 Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
Latihan dilakukan sebanyak 3 kali.
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d.

Abdomnial strengthening:curl up
Posisi awal : berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki di lantai,
tangan dibawah kepala.
1) Lengkungkan punggung dari lantai dan dorong kearah langitlangit. Tahan selama 20 detik sambil dihitung dengan bersuara.

Gambar 2.11Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
2) Ratakan punggung sejajar dengan lantai dengan mengencangkan
otot-otot perut dan bokong.
3) Lengkungkan sebagian tubuh bagian atas ke arah lutut. Tahan
selama 20 detik dihitung dengan bersuara.
Latihan dilakukan sebanyak 3 kali
e.

Lower abdominal strengthening
Posisi

awal

:

berbaring

terlentang,

lutut

ditekuk,

lengan

dibentangkan sebagian keluar.
1) Letakkan bola antara tumit dan bokong. Ratakan punggung
bawah ke lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan
bokong.
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2) Perlahan tarik kedua lutut ke arah dada sambil menarik tumit
dan bola, kencangkan otot bokong, jangan melengkungkan
punggung.
Latihan dilakukan sebanyak 3 kali

f.

Gambar 2.12 Gerakan Abdominal Stretching Exercise (Data
Primer)
Bridge position
Posisi awal : berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki dan siku di
lantai, lengan dibentangkan sebagian keluar.
1) Ratakan punggung dilantai dengan mengencangkan otot-otot
perut dan bokong.
Angkat pinggul dan punggung bawah untuk membentuk garis
lurus dari lutut ke dada. Tahan selama 20 detik sambil dihitung
dengan bersuara, kemudian kembali ke posisi awal dan rileks.
Latihan dilakukan sebanyak 3 kali
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Gambar 2.13 Gerakan Abdominal Stretching Exercise(Data Primer)
4.

Manfaat
Abdominal Stretching Exercise adalah rangkaian aktifitas fisik yang
merupakan kombinasi dari enam gerakan untuk mengurangi nyeri pada
nyeri dysmenorrhea. Pada saat melakukan latihan Abdominal Stretching
Exercise tubuh akan menghasilkan endorfin yang dihasilkan oleh otak dan
sumsum syaraf tulang belakang yang dapat berfungsi sebagai obat penenang
alami untuk tubuh, sehingga menimbulkan rasa rileks dan nyaman
(Widyawati, Wandira & Kasmita, 2015). Endorfin yang dihasilkan oleh otak
akan mengurangi rasa nyeri saat kontraksi endometrium. Ketika neuron
nyeri perifer mengirimkan sinyal ke sinaps, terjadi sinaps antara neuron
nyeri perifer dan neuron yang menuju otak tempat substansi P akan
menghantarkan impuls. Endorfin akan memblokir lepasnya substansi P dari
neuron sensorik sehingga tranmisi impuls nyeri di medula spinalis
terhambat dan nyeri dysmenorrhea berkurang (Yuliana, 2013).
Abdominal Stretching Exercise juga berfungsi untuk meningkatkan
aliran darah ke uterus dan merileksasikan otot-otot uterus karena pada saat
menstruasi terjadi kontraksi yang kuat dan lama pada dinding uterus
sehingga menyebabkan kelelahan otot dan exercise diperlukan untuk
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menghilangkan rasa kram otot. Latihan Abdominal Stretching Exercise juga
dirancang untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan dan fleksibilitas
otot (Wulandari, 2016).

E. Slow Stroke Back Massage
1.

Definisi
Massage adalah melakukan tekanan tangan pada jaringanlunak,
biasanya otot, tendon bahkan ligamen tanpa menyebabkan peubahan pada
posisi sendi yang bertujuan untuk mengurangi nyeri, mendapatkan rileksasi,
dan memperbaiki sirkulasi. Massage juga dapat meredakan nyeri sehingga
menghilangkan rasa sakit secara bertahap (Maryuani, 2010). Banyak
penelitian menyebutkan bahwa setelah diberi massage intensitas nyeri ratarata berkurang.
Teknik pemberian massageuntuk mengurangi nyeridysmenorrhea
adalah Slow Stroke Back Massage. Slow Stroke Back Massage merupakan
pijatan lembut pada punggung yang dapat meningkatkan relaksasi, memberi
kenyamanan, meredakan ketegangan, dan meningkatkan sirkulasi. Sebuah
tinjauan literatur terbaru menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk
penggunaan Slow Stroke Back Massage untuk mengurangi nyeri
dysmenorrhea (Mukhoirotin & Zuliani, 2010).
Usapan atau pijatan lembut yang diberikan akan mendorong hormon
endorfin sehingga memblok transmisi stimulus nyeri. Teori gate control
mengatakan bahwa stimulasi kutaneus mengaktifkan trasmisi serabut saraf
sensori A-Beta yang lebih besar dan cepat. Proses ini dapat menurunkan
transmisi nyeri melalui serabut C dan delta-A yang berdiameter kecil
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sekaligus dapat menutup gerbang sinaps untuk transmisi impuls nyeri
(Potter & Perry, 2006 dalam Purnamadewi, 2014).
2.

Mekanisme Pengaruh Slow Stroke Back Massage
Mekaniksme slow stroke back massageterbagi menjadi dua yaitu :
a. Sistem nervous
Stimulasi kutaneus berupa slow stroke back massage yang
dilakukan perlahan pada punggung hingga ke arah scapula selama 3
sampai 10 menit akan merangsang serabut saraf perifer untuk
mengirimkan impuls pada medula spinalis melalui dorsal horn, impuls
yang di dominasi oleh serabut saraf A-beta yang lebih cepat sebagai
neurotransmiter akan menutup mekanisme gerbang sehingga impuls
nyeri tidak dihantarkan ke otak dengan menurunkan tranmisi nyeri yang
dihantarkan melalui serabut C dan A-Delta berdiameter kecil.
b. Sistem hormonal
Endorfin merupakan sistem penenkan nyeri yang dapat diaktifkan
dengan

merangsang

daerah

reseptor

endorfin

di

zat

kelabu

periaquaductus otak tengah. Pemberian stimulasi kutaneus pada daerah
punggung yang merupakan daerah thorakal dan lumbal terdapat sumber
persarafan pada uterus dan cervic dapat merangsang reseptor saraf
asenden yang akan dikirimkan ke hipotalamus dengan berjalan melalui
spinal cord lalu diteruskan ke bagian pons dan ke bagian kelabu pada
otak tengah (periaquaductus). Rangsangan yang diterima oleh
periaquaductus disampaikan kepada hipotalamus, dari hipotalamus
inilah melalui saraf desenden hormon endorfin dikeluarkan ke pembuluh
darah.

49

3.

Teknik Slow Stroke Back Massage
Slow Stroke Back Massage terdiri dari usapan lembut yang diberikan
pada punggung yang dilakukan secara perlahan selama lima sampai
sepuluh menit. Kedua tangan menutup area yang lebarnya 5 cm yang
dilakukan pada kedua sisi tonjolan tulang belakang yaitu dari ujung kepala
sampai area sakrum (Purnamadewi, 2014).

Gambar 2.14 Intervensi Slow Stroke Back Massage (Jahdi, 2015)
4.

Manfaat
Slow Stroke Back Massage adalah aplikasi dengan usapan yang
lembut pada punggung, usapan yang lembut pada punggung akan
menimbulkan rasa nyaman sehingga dapat mengurangi nyeri. Beberapa
manfaat Slow Stroke Back Massage, diantaranya :
a.

Menurunkan derajat nyeri pada Low Back Pain dengan efek
mengurangi ketegangan pada otot (Rossalinda, 2015)

b.

Memberikan perasaan rileks sehingga dapat meningkatkan kualitas
tidur (Melastuti & Avianti, 2012).

c.

Pemberian stimulasi kutaneus yang benar dapat mengurangi nyeri
dan kecemasan (Buyukyilmaz & Asti, 2011)

d.

Menurunkan kecemasan, intensitas nyeri dan tekanan darah (Retno
& Prawesti, 2012).

50

e. Pengukuran intensitas nyeri
Rossalinda pada tahun 2015 menyebutkan bahwa massage punggung
dapat merupakan kontraindikasi pada pasien imobilisasi tertentu yang
dicurigai mempunyai gangguan gumpalan darah. Kondisi Fraktur tulang
rusuk atau vertebra, luka bakar, daerah kemerahan pada kulit atau luka
terbuka merupakan kontraindikasi untuk massage punggung.

F. Pengukuran Nyeri
Intensitas nyeri adalah gambaran keparahan nyeri yang dirasakan oleh
seseorang. Pengukuran nyeri dapat bersifat subjktif atau individual. Pengukuran
nyeri dengan pendekatan objektif dilakukan dengan menggunakan respon
fisiologi tubuh terhadap rasa nyeri yang dirasakan seseorang (Fauziah, 2015).
Karakteristik nyeri dapat dilihat dari durasi nyeri, lokasi nyeri, pola nyeri,
tindakan yang dapat memunculkan nyeri, dan gejala yang menyertai nyeri
(Potter & Perry, 2006 dalam Purnamadewi, 2015).Purnamadewi (2014)
menyebutkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur skala nyeri
dysmenorrhea adalah Numerical Rating Scale (NRS)
Skala Penilaian Nyeri Numerik (Numerical Rating Scale)adalah skala
penilaian nyeri numerik digunakan untuk mengganti alat pendeskripsian kata.
Dalam hal ini, klien menilai nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala
angka 0-10. Angka 0 berati “no pain” dan 10 berarti “serve pain”.

Gambar 2.15 Skala Penilaian Nyeri Numerik (Numerical Rating
Scale)(Purnamadewi, 2014)
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Dalam penelitian ini peneliti memilih instrumen berupa skala penilian nyeri
numerik (numerical rating scale), skala ini merupakan skala yang paling efektif
digunakan untuk mengkaji intensitas nyeri sebelum dan susudah klien diberikan
intervensi terapeutik.
Kriteria level nyeri dalam numerical rating scale adalah 0 tidak nyeri, 1-3
nyeri ringan (nagging, annoying, interfering little with ADL), 4-6 nyeri sedang
(interferes significantly with ADL), 7-10 nyeri berat (disabling ; unable to
perform ADL) (Annonymous, 2017)

