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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Masa remaja  

1. Definisi Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak – anak ke masa 

dewasa yaitu dengan usia di mulai dari usia 12 tahun sampai dengan usia 24 tahun. 

Dimana pada masa ini ketika  remaja sudah menikah pada usia diantara 12 tahun 

sampai dengan usia 24 tahun atau masih dalam katagori remaja maka seseorang 

tersebut sudah tidak dikatakan lagi sebagai remaja melainkan sudah tergolong orang 

dewasa. Namun jika seseorang tersebut sudah melebihi usia diatas 24 tahun atau 

diatas usia masa remaja namun orang tersebut belum menikah atau belum bisa hidup 

mandiri dan masih bergantung kepada orang tua maka masih tergolong remaja 

( Progestian, 2010 ) 

 Priode peralihan atau transisi dari masa anak – anak menuju masa dewasa 

yang penuh dengan gejolak disebut  juga dengan masa remaja. Dimana gejolak yang 

ditimbulkan pada masa remaja ini adalah salah satu fungsi social dalam 

mempersiapkan diri untuk menuju tingkat kedewasaan. Pada masa ini, remaja sedang 

mencari jati diri atau identitas dirinya untuk mempersiapkan posisi dirinya hidup 

dalam masyarakat (Kurnia,Wayan, Wandira Eviawati, dan Kasmita Nova). 

Masa remaja merupakan masa yang di anggap dengan masa yang mulai 

mengenal stress, dimana pada masa remaja ini ditandai dengan masa perkembangan 

yang dinamis yaitu perkembangan fisik dan perkembangan biologis. Perkembangan 

biologis adalah perkembangan yang pertama kali muncul pada masa remaja dengan 

ditandai adanya pubertas yang dimana pubertas pada laki- laki ditandai dengan  
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umbuhnya jakun atau mimpi basah sedangkan wanita pubertasnya ditandai dengan 

adanya menstruasi atau haid ( Puji,2010 dalam Lestari Made ). 

 

B. Menstruasi 

1. Definisi Menstruasi  

 Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periode tiap bulan dan siklik 

dari uterus, dengan disertai adanya pelepasan (dekuamasi) endometrium, menstruasi 

ini juga pada dasarnya merupakan proses katabolisme dan terjadi dibawah pengaruh 

hormone hipofisis dan ovarium ( Benson, 2008 dalam fauzizah 2015). 

Menstruasi merupakan suatu perubahan fisiologis yang dialami setiap wanita 

di dunia. Menstruasi dimulai dari remaja putrid yang sudah mengalami namanya 

pubertas, yang diawali dari antara usia 10 tahun sampai dengan usia 16 tahun, namun 

setiap remaja putri akan mengalami menstruasi di usia yang berbeda – beda yaitu ada 

yang mengalami menstruasi pada usia 10 tahun atau ada juga yang mengalami 

menstruasi pada usia 16 tahun, perbedaan  usia setiap orang yang pertama kali 

mengalami menstruasi itu karena adanya beberapa factor, yaitu factok genetik, status 

nutrisi dan kesehatan wanita tersebut ( Puji, 2010 ). 

Pada usia 6-14 bulan setelah menarche dimana ovulasi dan menstruasi regular 

mulai terjadi. Ada beberapa macam gejala yang mengganggu aktifitas wanita saat 

mengalami menstruasi yaitu ada gejala premenstrual tension (ketegangan sebelum 

menstruasi), mastodinia,( nyeri saat ovulasi), dan dysminorrhea atau nyeri saaat 

menstruasi  (Hendrik, 2016 dalam Fauziah).  
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2. Siklus menstruasi 

Menurut beberapa peneliti tentang siklus menstruasi yaitu merupakan 

rangkain peristiwa yang secara kompleks saling mempengaruhi satu dengan lainnya 

dan terjadi secara simultan di endometrium, kelenjar hipotalamus serta ovarium, 

siklus menstruasi ini akan memperisapkan uterus untuk proses kehamilan, namun 

jika tidak terjadi kehamilan maka akan terjadi proses mestruasi. Progestian (2010) 

tujuan dari adanya siklus menstruasi adalah membawa ovum yang matur dan untuk 

memperbaharui jaringan uterus dalam mempersiapkan pertumbuhan atau fertilisasi. 

Siklus menstruasi yang terjadi di ovum dibagi menjadi 3 fase yaitu fase folikuler 

dimulai dari hari pertama sampai sesaat sebelum kadar LH meningkat, fase ovulatoir 

dimulai sampai kadar LH meningkat dan dimana pada fase dilepaskan sel telur, dan 

fase luteal ini terjadi setelah ovulasi dan berlangsung selama sekitar 14 hari 

Gambar 2.1 Siklus Menstruasi 

Sumber : mediskus.com 

 

3. Anatomi fisiologi  

Siklus normal menstruasi dimulai dari terjadinya sekresi gonadotropin 

releasing hormone ( GnRh) di hipotalamus  dan akan merangsang kelenjar pituitary  

untuk mengeluarkan  luteinizing hormone (LH) dan  folikel  dalam  ovarium. Folikel 
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didalam  ovarium  akan meningkatkan sekresi dari hormone ekstrogen yang 

menyebabkan endometrium  berpoliferasi atau berkembang biak. Peningkatan sekresi 

dari  hormone ekstrogen  menyebabkan kadar LH dan FSH menurun, namun pada 

tingkat ekstrogen tertentu akan memberikan feedback  yang negatie yang 

menyebabkan kelenjar pituitary  akan mengeluarkan LH dan akan memicu terjadinya 

ovulasi ( Gray, 2013 dalam Della ). 

 

4. Sistem Hormonal 

Menurut Prawijhardjo (2011) dalam Ety mengungkap ada beberapa Sitem 

hormonal yang mempengaruhi siklus menstruasi adalah : 

a. FSH – RH ( Follice Stimulating Hormone Releasing Hormone ) yang 

dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. 

b. LH –RH ( Lutenizing Hormone Releasing Hormone ) yang dikeluarkan 

oleh hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH. 

c.  PIH ( Prolactine Inhibiting Hormone ) yang menghambat hipofisis 

untuk  mengeluarkan prolaktin.  

 

C. Nyeri  

1. Definisi Nyeri 

Nyeri merupakan sensasi yang unik, universal dan bersifat individual, dikatakan 

bersifat individual karena respon sensasi nyeri setiap orang itu berbeda – beda tidak 

bisa disamakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nyeri 

dikatakan berbeda – beda antara individu bergantung pada persefsinya, namun ada 

satu kesamaan mengenai persefsi nyeri, yaitu nyeri dapat diartikan sebagai salah satu 

sensasi yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan baik secara sensorik maupun 

emosional yang berarti ada suatu kerusakan pada jaringan atau factor lainnya, sehingga 
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dengan adanya rasa nyeri ini akan mengganggu segala aktifitas penderita yang 

mengalaminya ( Edward Tanujaya, 2008) 

2. Penyebab rasa nyeri 

Penyebab nyeri dapat diklasifikasikan dalam 2 golongan yaitu 

penyebab nyeri yang berhubungan dengan fisik dan penyebab nyeri yang 

berhubungan dengan psikis. Penyebab nyeri fisik contohnya trauma yaitu baik 

trauma mekanik, termis, kimiawi, maupun elektrik,  neoplasma, peradangan, dan 

gangguan sirkulasi darah. Sedangkan nyeri psikis yaitu terjadi Karena adanya 

trauma psikologis ( Edward Tanujaya, 2008) 

3. Klasifikasi nyeri 

    Nyeri dapat digolongkan berdasarkan tempat, sifat, berat ringannya  nyeri, 

dan waktu lamanya serangan. 

a. Nyeri berdasarkan tempatnya  

1.Pheriperal pain, yaitu nyeri yang dirasakann pada permukaan   

tubuh.  Contohnya, kulit dan mukosa 

 2.Deep pain, yaitu nyeri yang dirasakan pada permukaan tubuh yang lebih 

dalam atau pada organ- organ tubuh visceral 

3.Refered pain, yaitu nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ  

atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah 

yang berbeda bukan di asal nyerinya. 

4.Central pain,  yaitu terjadi karena perangsangan pada system saraf pusat, 

spinal cord, batang otak dan thalamus. 

b. Nyeri berdasarkan sifatnya   

1. .  Incidental pain yaitu nyeri yang datang tiba-tiba dan langsung hilang 

2. Steady pain yaitu timbul dan menetap dalam waktu yang lama. 



15 
 

3. Paroximal pain yaitu nyeri dengan intensitas tinggi dan kuat karena biasanya 

nyeri tersebut biasanya menetam sekitar 10-15 menit lalu menghilang dan 

akan timbul kembali. 

c. Nyeri berdasarkan berat ringannya 

1. Nyeri ringan adalah nyeri yang memiliki intensitas rendah 

2. Nyeri sedang adalah nyeri yang menimbulkan reaksi 

3. Nyeri berat adalah nyeri dengan intensitas tinggi 

d. Nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan  

1) Nyeri akut adalah nyeri yang dirasakan dalam waktu yang singkat dan 

berakhir kurang dari enam bulan, daerah nyeri jelas atau terlokalisasi dan 

nyerinya terasa tajam. 

2) Nyeri kronis adalah nyeri yang dirasakan dalam waktu yang lama dan  

berakhir lebih dari enam bulan sampai bias bertahun – tahun. Pola nyeri kronis 

yaitu konstan atau terus – menerus semakin lama semakin meningkat 

intensitas nyerinya. Daerah nyerinya menyebar dan      nyerinya terasa tumpul. 

4. Hubungan antara Nyeri dan Latihan 

Nyeri pada primary disminore  adalah nyeri yang ditimbulkan karena adanya 

peningkatan sekresi dan pelepasan dari prostaglandin yang menyebabkan 

peningkatan kontraksi pada uterus  sehingga pembuluh sekitar uterus  mengalami 

vasokontriksi ( Hillard, 2006 dalam Della ). Peningkatan kontaksi yang kuat dan 

vasokontriksi  pada pembuluh yang ada disekitar uterus  menimbulkan nyeri tajam, 

hipoksia dan iskemia pada uterus ( Kannan, 2014 dalam Della).  

Stretching exercise atau latihan peregangan dapat digunakan pada wanita 

yang mengalami nyeri haid atau disminore, karena secara tidak langsung bisa 
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dijadikan sabagai pilihan untuk mengurangi nyeri haid atau disminore karena 

menimbulkan efek analgesic. 

 

D. Dysminorrhea 

1. Definisi Dysminorrhea   

Dysminorrhea berasal dari bahasa Yunani, yaitu dysmenorrhea, yang menurut  

arti katanya terdiri atas “dys” berarti sulit, “meno” berarti bulan, dan “rrhea” berarti 

aliran. Dismenore didefinisikan sebagai nyeri pada saat menstruasi atau haid 

(Annisa,2015). Nyeri menstruasi atau nama lainnya primary dysmenorrhea,  dimulai 

sejak siklus ovulasi dimulai atau pada saat terjadinya menstruasi pertama dan akan 

menimbulkan nyeri kram yang sangat sakit dan rasa yang tidak nyaman, kebanyakan 

akan mengeluhkan pada perut bagian bawah dan punggung (Renuka et al, 2014 

dalam Della) 

Dysmenorrhea, merupakan nyeri yang dirasakan saat menstruasi atau haid, 

biasanya ditandai dengan rasa kram dan terpusat di abdomen bawah atau perut 

bagian bawah. Keluhan nyeri haid atau dysmenorrhea, dapat terjadi bervariasi mulai 

dari yang ringan sampai yang berat (Suparto, 2011). Nyeri haid  merupakan keluhan 

ginekologis akibat ketidakseimbangan hormone progesteron dalam darah sehingga 

mengakibatkan timbulnya rasa nyeri dan sering terjadi pada wanita.Wanita yang 

mengalami  dysmenorrhea, memproduksi prostaglandin 10 kali lipat lebih banyak 

daripada wanita yang tidak mengalami  dysmenorrhea,. Prostaglandin menyebabkan 

meningkatnya kontraksi uterus, dan pada kadar yang berlebih akan mengaktivasi 

usus besar. Penyebab lain dysmenorrhea, dialami wanita dengan kelainan tertentu, 

misalnya endometriosis, infeksi pelvis  atau daerah panggul, tumor rahim dan sampai 
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bisa terjadi gagal ginjalDismenore primer biasanya muncul pada tahun kedua atau 

ketiga setelah menarche, yaitu ketika ovulasi mulai teratur (Ernawati, 2010). 

 

2. Klasifikasi Dysmenorrhea 

Dysmenorrhea dapat digolongkan berdasarkan jenis nyeri dan ada tidaknya 

kelainan yang dapat diamati. Berdasarkan jenis nyeri, nyeri haid dapat dibagi 2 yaitu, 

dysmenorrheal spasmodic dan dysmenorrhea kongestif dan yang berdasarkan ada 

tidaknya kelainan yang diamati saat menstruasi yaitu adadysmenorrhea, primer dan 

dysmenorrhea, sekunder ( Calis, dalam Windastiwi Weny 2011). 

a. Berdasarkan jenis nyeri  

1) Nyeri Spasmodik 

Nyeri spasmodik merupakan nyeri yang dirasakan pada perut bagian 

bawah dengan nyeri sebelum masa haid dan nyeri saat awal masa haid atau 

menstruasi, akibat nyeri tersebut, kebanyakan dari wanita hanya bisa berbaring 

dan tidak mampu melakukan aktifitas seperti biasanya. Wanita yang mengalami 

nyeri spasmodik biasanya saat menstruasi ada yang sampai pingsan,mual, bahkan 

ada yang benar-benar muntah. Wanita muda atau remaja kebanyakan yang 

menjumpai nyeri spasmodik  ini, namun ada juga beberapa wanita yang 

menjumpai nyeri tersebut yaitu biasanya pada kalangan yang berusia 40 tahun ke 

atas. Dysmenorrhea, spasmodik ini dapat diobati dan nyerinya dapat berkurang 

ketika wanita yang mengalami nyeri ini telah melahirkan anak pertama, namun 

tidak semuanya yang mengalami seperti itu karena ada beberapa wanita juga yang 

telah melahirkan anak pertama masih mengalami dysminorrhea spasmodik. 
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2)  Nyeri Kongesif  

Wanita yang mengalami nyeri kongesif akan merasakan pegal – pegal 

pada bagian punggung, pinggang dan bagian paha, nyeri pada payudara, perut 

terasa kembung tak menentu, kepala biasanya sakit, kehilangan keseimbangan, 

mudah tersinggung, marah –marah, kurangnya konsentrasi dan ada beberapa 

wanita yang mengalami nyeri kongesif sampai mengalami gangguan tidur. 

Biasanya wanita yang mengalami nyeri kongesif ini sudah tahu pasti bahwa 

dirinya akan mengalami mentruasi. Gejala diatas merupakan simptom yang sangat 

menyiksa penderitanya, namun biasanya gejala tersebut akan berlangsung antara 2 

sampai 3 hari atau sampai kurang dari 2 minggu. Nyeri akan sedikit berkurang 

saat terjadinya proses menstruasi. Kebanyakan penderita yang mengalami nyeri 

kongesif setelah hari pertama menstruasi akan merasa lebih baik karena nyeri 

yang dialami sudah sedikit berkurang.  

b. Berdasarkan ada atau tidaknya Kelainan mesntruasi  

1) Dysmenorrhea Primer 

  Dysminorrhea primer adalah nyeri haid atau menstruasi  yang 

biasanya  dijumpai pada wanita yang usia muda atau usia produktif tanpa 

ditandai  adanyakelainan pada alat- alat genential. Dysminorrhea primer 

merupakan rasa nyeri yang timbul tanpa ada sebab yang dapat dikenali. 

Dysminorrhea primer terjadi pada waktu setelah terjadinya menarche, yaitu 

biasanya setelah 12 bulan atau bisa lebih, oleh karena itu siklus haid pada 

saat menginjak bulan pertama setelah menarche umumnya berjenis 

anovulator yang tidak disertai dengan timbulnya rasa nyeri. Pada permulaan 

haid tidak lama sebelumnya atau bersama – sama rasa nyeri akan timbul dan 

akan berlangsung selama beberapa jam, namun ada beberapa penderita 
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mengalami nyeri yang  berlangsung hingga beberapa hari. Rasa nyerinya 

bersifat seperti kejang berjangkit- jangkit, biasanya pada perut bagian bawah 

dan dapat menyebar ke daerah pinggang sampai dengan paha. Disamping 

mengalami rasa nyeri ada juga beberapa penderita yang rasa mual, muntah, 

sakit kepala, diare, iritabilitas dan sebagainya dan hampir bisa hilang 

sesudah penderita itu melahirkan anak pertama. Rahim yang kecil dari 

wanita yang belum pernah melahirkan dahulu diperkirakan menjadi 

penyebabnya, namun sampai sekarang  belum pernah ada dari pembuktian 

dari teori tersebut (Hermawan dalam Lestari Made,  2012) . 

2) Dysminorrhea Sekunder 

  Dysminorrhea sekunder merupakan kebalikan dari dysminorrhea 

primer. Dysminorrhea sekunder adalah nyeri haid yang disertai adanya  

kelainan anatomis genitalis atau kelainan konginental yang terjadi pada masa 

remaja. Dysminorrhea sekunder berhubungan dengan kelainan anatomis, 

contohnya pada saat menstruasi di sertai dengan infeksi,  polip endometrial 

dan stenosis serviks. Tanda- tanda yang terjadi dari dysminorrheasekunder 

adalah endometriosis, radang pelvis, fibroid, adenomiosis, kista ovarium dan 

kongesti pelvis (Hacker, 2001 dalam lestari 2013). Dysminorrhea sekunder 

ini umumnya tidak memiliki batasan pada haid karena tidak berhubungan 

dengan siklus hari pertama saat haid, dimana penderita dysminorrhea 

sekunder tidak memiliki jadwal rutin menstruasi atau bisa dikatakan jadwal 

menstruasinya tidak teratur, kadang – kadang 2 bulan sekali atau bisa lebih.  

Dysminorrhea sekunder ini biasanya  terjadi pada wanita yang memiliki usia  

lebih tua yaitu sekita usia 30-40 tahun dan dapat disertai dengan gejala yang 
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lain seperti, dispareunia, kemandulan dan perdarahan yang abnormal 

(Hermawan, 2012 dalam Lestari Made). 

Olivia (2013) dalam Ety klasifikasi dysminorrhea dibagi menjadi 

 tiga macam yaitu : 

a) Dysminorrhea Ringan 

Dysminorrhea ini berlangsung beberapa saat, dan hanya diperlukan 

istirahat seperti berbaring, tidur atau duduk sehingga nanti bisa 

melakukan aktivitas seperti biasanya. 

b) Dysminorrhea Sedang 

Dysminorrhea ini berlangsung sebentar dan hanya membutuhkan obat 

penghilang rasa nyeri dan tidak perlu meninggalkan aktifitas sehari. 

c) Dysminorrhea Berat  

Dysminorrhea ini berlangsung agak lama dan dibutuhkan beberapa hari 

untuk istirahat dan bisa mengganggu aktifitas sehari – hari. 

3) Gejala Dysminorrhea 

 Gejala dysminorrhea menyebabkan nyeri pada perut bagian bawah, yang bisa 

menjalar ke punggung bagian bawah dan tungkai. Nyeri dirasakan sebagai kram 

yang hilang-timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus menerus ada. Biasanya 

nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, mencapai puncaknya 

dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari akan menghilang. Dysminorrhea juga 

sering disertai dengan munculnya sakit kepala, mual, sembelit atau diare, sering 

berkemih, kadang ada beberapa kasus sampai terjadi muntah. Nyeri yang dirasakan 

penderita disminore ini seperti kram yang tiba – tiba datang dan tiba- tiba hilang 

dengan sendiri atau ada juga nyerinya seperti tumpul namun rasanya terus – 

menerus ( Ety, 2016 ).  



21 
 

Suparto (2011) mengatakan bahwa gejala dysmenorrhea dapat diperoleh dari 

data subjektif atau gejala pada saat ini dan data objektif.  

a.  Data Subjektif 

Nyeri abdomen atau nyeri yang terdapat pada perut akan meraksan 

nyerimulai beberapa jam sampai 1 hari lebih dahulu dirasakan nyerinya 

daripada  keluarnya darah haid. Nyeri biasanya paling lama sekitar 12 jam 

setelah mulai timbul keluarnya darah menstruasi, saat pelepasan endometrium 

maksimal. Nyeri cenderung bersifat tajam dan kolik biasanya dirasakan di 

daerah suprapubis. Biasanya nyeri hanya berlangsung sepanjang hari pertama 

menstruasi tetapi ada juga kasus yang merasakan  nyeri sepanjang siklus haid 

berlangsung. 

b. Data objekctif  

 Pemeriksaan fisik pada abdomen atau perut dan pelvis. Pada 

pemeriksaan dibagian perut atau abdomen biasanya lunak tanpa adanya 

rangsangan peritoneum atau suatu keadaan patalogi yang terlokalisir dan 

bising usus normal. Sedangkan pada pemeriksaan pelvis, dimana  

pemeriksaan pelvis pada kasus – kasus dismniore primer  hasil pemeriksaan 

pelvis adalah normal sedangkan pada pemeriksaan pelvis di kasus – kasus 

disminore sekunder  terdapat hasil adanya keadaan patologis. 

4.  Penyebab Dysminorrhea 

Penyebab terjadinya dysmenorrhea adalah karena adanya kontraksi yang 

kuat dan terjadi dalam waktu yang lama pada dinding rahim, adanya 

peningkatan hormone prostaglandin, pelebaran dinding rahim dan terjadinya 

kontraksi miometrium yang sangat kuat saat menegeluarkan darah 

menstruasi, akibat adanya peluruhan lapisan endometrium uteri, bekuan 
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darah, sel – sel epitel serta  adanya cairan dan lender dari dinding uterus, 

vagina, dan vulva. Penyebab yang telah di sebutkan diatas yang menyebabkan 

ketegangan otot saat berkontraksi dan terjadinya nyeri saat wanita mengalami 

menstruasi atau haid ( Woo, 2009 dalam Yunita Ratna) 

   Dysminorrhea ini terjadi pada sebagaian remaja wanita salah satunya 

disebabkan karena adanya produksi prostaglandin pada endometrial dalam 

jumlah yang berlebihan selama terjadinya fase luteal dari silus menstruasi, 

Vasopressin ikut berperan dalam terjadinya peningkatan kontraktilitas uterus 

dan  menyebabkan teradinya nyeri iskemik akibat terjadinya vasokontriksi 

pembuluh darah uterus (French,2010). 

 

E. Stretching Exercise / Latihan Peregangan  

Latihan fisik atau exercise salah satu penatalaksanaan non  farmakologis 

(tidak menggunakan obat ) sehingga lebih aman karena tidak memiliki efek 

samping karena memanfaatkan proses fisiologis tubuh (Fauziah,2015 ). Latihan 

fisik adalah suatu bentuk dari aktifitas yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan jasmani pada tubuh ( Kurnia dkk, 2015 ). Menurut Jhamb (2008) 

mengungkakpkan bahwa latihan fisik atau  exercise memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pengaruh penurunan tingkat keletihan atau kelelahan otot, 

dimana remaja yang mengalami disminore akan mengalami kram dan 

ketegangan pada otot terutama otot perut bagian bawah yang disebabkan karena 

adanya kontraksi yang kuat dengan waktu yang lam pada dinding uterus. 

Sehingga latihan fisik di sarankan sebagai cara untuk mengurangi nyeri haid atau 

disminore pada wanita.  
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 Ningsih (2011) mengungkapkan bahwa latihan peregangan otot atau 

stretching dapat memprebaiki postrur tubuh, mengurangi rasa nyeri atau sakit 

pada bagian leher, bahu, punggung dan bagian tubuh lainnya. Tujuan dari 

peregangan otot atau stretching ini adalah untuk membantu meningkatkan 

oksigenasi atau proses pertukaran oksigen dan karbohidrat di dalam sel dan 

menstimulasi jalannya aliran sisttem getah bening sehingga akan menyebabkan 

peningkatan kelenturan otot dengan cara mengembalikan otot – otot yang telah 

memendek menjadi panjang seperti awalnya dan memperbaiki elastisitas dan 

fleksibilitas jaringan tubuh serta dapat mengurangi kram pada otot.  

Latihan fisik jika dilakukan secara teratur menjadikan otot-otot menjadi 

kuat Karena adanya pengaktifan  unsure kimia yaitu  zat keratin yang terdapat 

pada otot, sehingga menimbulkan pertumbuhan otot terpicu dan akan 

meningkatkan jumlah serta ukuran pembuluh darah yang akan menyalurkan 

darah keseluruh tubuh termasuk pada organ reproduksi sehingga pada saat 

mentruasi aliran darah akan menjadi lancar atau dapat memperlancar pasokan 

oksigen ke pumbuluh darah yanga mengalami vasokonstriksi sehingga dapat 

menurunkan disminore atau nyeri haid saat menstruasi  (Laili, 2012). 

 Olahraga atau latihan fisik akan meningkatkan berfungsinya kemampuan otak 

secara optimal pada remaja, karena olahraga atau latihan fisik dapat memberikan 

stimulus atau merangsang peredaran darah, sehingga akan dapat membawa lebih 

banyak oksigen ke otak dan produksi neutransmiter akan terpicu sehingga fungsi 

otak dapat tepelihara.  Laili (2012)  

Putra (2012)  dalam Fauziah (2015) ada beberapa manfaat stretching antara lain : 

a. Meningkatkan mental dan merileksasikan fisik 

b. Mengurangi rasa nyeri pada otot dan ketegangan otot 
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c. Mengurangi terjadinya cidera otot atau kram 

d. Meningkatkan kebugaran jasmani  

e. Mengurangi nyeri saat wanita mengalami menstruasi  

 

F. Abdominal Stretching Exercise  

1. Definisi Abdominal Stretching Exercise  

 Abdominal stretching exercise merupakan salah satu bentuk dari teknik 

rileksasi yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, dimana ketika kita 

melalukaan gerakan senam atau olahrahga, tubuh akan menghasilkant hormon 

yang dinamakan hormon endorphin atau hormon yang akan membuat rasa 

nyaman dan penenang alami yang di produksi otak dan hormon endorphin  ini  

dihasilkan  di sususanan syaraf tulang belakang dan otak.  Indah, dalam 

Windastiwi dkk (2017) abdominal stretching exercise adalah bentuk rileksasi dari 

teknik rileksasi yang dapat menurunkan nyeri dengan cara merileksasikan otot – 

otot yang mengalami spasme akibat peningkatan prostaglandin sehingga tejadilah 

proses vasodilatasi pembuluh darah dan akan menyebabkan meningkatnya aliran 

darah ke daerah yang mengalami spasme dan iskemik. Themacare (2009) dalam 

Windastiwi dkk mengungkapkan, ada banyak yang dapat digunakan dalam 

menurunkan nyeri dysminorrhea saat menstruasi salah satunya dengan melakukan 

abdominal stretching exercise yang merupakan latihan fisik peregangan otot perut 

yang dilakukan sekitar 10 – 15 menit. Dimana abdominal stretching exercise ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, dan fleksibilitas 

otot sehingga dapat menurunkan nyeri haid atau dysminorrhea yang sering terjadi 

pada wanita.  
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2. Mekanisme Fisiologi dan Biomekanik 

   Stretching merupakan salah satu bentuk teknik terapi latihan yang 

sudah sering digunakan pada zaman dulu untuk menangani suatu nyeri otot. 

Tujuan pemberian stretching sendiri adalah untuk meningkatkan mobilitas 

sendi, relaksasi, panjang otot, fleksibilitas dari otot itu sendiri dan 

memperlacar metabolisme yang menyebabkan otot menjadi kaku pada 

meningkat tekanan jaringan intramuscular dan menurunkan sirkulasi cairan  

(Ylinen, 2008). 

  Secara umum pentingnya fleksibilitas dari suatu otot adalah untuk 

mencegah terjadinya cidera pada otot, penurunan mobilitas dari sebuah otot 

akan merubah struktur beserta fungsinya menjadi abnormal di tendon otot 

beserta struktur sendi didalamnya. Perubahan panjang otot dan tendon 

menyebabkan perubahan pada antomi, biomekanik, fisiologi, dimana akan 

mengakibatkan kedua fungsi biomekanikal pada sendi dan metaboisme 

jaringan. Ketegangan otot berasal dari gangguan neurofisiologi dimana 

melemahnya sirkulasi dan metabolisme di kompartemen otot, gangguan 

tersebut akan mengganggu sirkulasi, tekanan mekanikal, pembengkakan, dan 

inflamasi yang mampu mengaktifkan reseptor nyeri yang berlokasikan di 

jaringan otot. 

Region lumbar didesain untuk menyangga berat dari tubuh dan 

berkolerasi dengan origo dan insertio dari otot dan syaraf yang 

menginervasinya. Ketidakstabilan pada region lumbar akan menyebabkan 

terjadinya cidera yang menimbulkan nyeri. Ketika region lumbar lemah maka 

lumbar tidak mampu menahan tekanan yang menyebabkan nyeri pada perut, 

punggung dan paha, daerah ini merupakan daerah yang sama – sama 
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memiliki  efek  pada wanita yang mengalami dysminrrhea (Kaur et al, 2014 

dalam Della ). 

Stretching exercise merupakan salah satu teknik relaksasi otot dimana 

lebih menekankan otot pada daerah abdominal sehingga nyeri yang dirasakan 

dapat berkurang setelah diberikan abdominal stretching exercise secara aktif. 

Stretching ini bertujuan untuk menjaga mobilitas normal dari otot. Ketika otot 

diberikan stretching maka stretch reflex akan bekerja secara otomatis 

berkontraksi dengan cara mengulur otot untuk melindunginya dari stretching 

yang berlebihan. Reflek yang terjadi pada golgi tendon dan muscle  spindle 

akan teraktivasi dan menghibisi ketegangan dengan merileksasi melalui 

pemanjangan otot ketika terjadi peningkatan tension (ketegangan) otot. 

(Garret, 2010 ) 

Secara fisik, olahraga yang menghasilkan efek rileksasi akan menghasilkan 

hormone endorphin. Hormon endorphin sendiri merupakan neuropeptide yang 

dihasilkan oleh tubuh dalam keadaan rileksasi. Endorphin sendiri dihasilkan oleh 

otak dan susunan syaraf pada vertebrae. Hormon endorphin bertindak langsung 

sebgai hormon yang menenangkan, menghasilan rasa nyaman dan meningkatkan 

kadar endorphin dalam tubuh  untuk mengurangi rasa nyeri pada saat kontraksi 

ketika melakukan stretching. Terbukti kadar beta – endorphin dapat meningkatkan 

hingga 4-5 kali di dalam darah. Ketika seseorang melakukan olahraga dalam bentuk 

stretching, maka beta- endorphinakan ditangkap oleh reseptor di dalam hipotalamus 

dan sitem limbik yang berfungsi untuk mengatur emosi. Ketika neuron perifer 

mengirimkan sinyal ke sinaps yang terjadi adalah sinapsis anatara neuron nyeri 

perifer dan neuron yang menuju ke otak tempat terjadinya subtansi P  akan 

menghantarkan impuls, pada saat yang bersamaan endorphin akan memblokir 
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lepasnya subtasni P dari neuron sensorik sehingga transmisi impuls nyeri di medulla 

spinalis menjadi terhambat maka tingkat nyeri dysminorrhea berkurang. 

Peningkatan beta – endorphin diketahui dapat meningkatkan nafsu makan, 

peningkatan daya ingat, memperbaki nafsu makan dan penurunan nyeri, sehingga 

olahraga dalam bentuk stretching efektif dalam menurunkan tingakt nyeri 

dysminorrhea.( Herry, 2009 ) 

3. Manfaat Abdominal stretching exercise 

Exercise yang efektif dalam menurunkan nyeri haid atau dysminorrhea 

adalah abdominal stretching exercise, adapun manfaat 

abdominal stretching exercise yaitu aman karena menggunakan efek fisiologi 

dari tubuh sendiri, terjadi frekuensi  penurunan mual dan muntah diakibatkan 

oleh peningkatan aktivitas pelepasan beta – endorphin didalam tubuh sehingga 

terjadi penekanan terhadap rasa mual dan muntah, nyeri yang berasal dari 

punggung bawah akan berkurang, meningkatkan level energy sehingga 

meningkatkan metabolism dalam tubuh ketika dysminorrhea sehingga proses 

menstruasi akan lebih lancar dan nyeri yang dirasakan akan 

berkurang,meningkatkan kekuatan otot perut, kelenturan perut, sebagai daya 

tahan tubuh pada keadaan tertentu, serta relaksasi pernafasan untuk 

pengendoran pelepasan ketegangan dan meningkatkan ventilasi paru sehingga 

oksigen darah dapat menurunkan skala nyeri haid atau  dysminorrhea  saat 

periode menstruasi (Gamit, 2014). 

4. Teknik Abdominal Stretching Exercise 

Ada beberapa gerakan yang termasuk dalam abdominal stretching 

exercise, yaitu tergabung dalam enam gerakan yang terdiri dari Cat stretching, 

lower trunk rotation, button/ hip stretch, dan the bridge position. 
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(Themacare,2010 dalam Kasmita dkk ). Adapun langkah – langkah latihan 

abdominal stretching exercise adalah sebagai berikut : 

1. Cat stretch  

Posisi awal atau gerakan pertama : tangan dan lutut di lantai dan paada  gerakan 

Cat stretching dilakukan 3x pengulangan pada masing – masing 

Posisi punggung sedikit dilengkungkan, perut seperti di dorong kearah lantai 

dengan posisi senyaman mungkin. Tegakan dagu dan tatapan mata melihat ke arah 

lantai. Tahan selama 10 detik sambil dihitung dalam hati atau bersuara,  

 

Gambar 2.2 cat stretching 

     Sumber : Data primer ( 2018 ) 

Setelah selesai melakukan gerakan awal, kemudian lakukan gerakan ke dua, 

posisi tetap dipertahankan seperti gerakan pertama, namun punggung 

digerakan ke atas dan kepala ditundukan ke rah lantai. Tahan selama 10 detik 

sambil dihitung didalam hati atau bersuara. 
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Gambar 2.3 camel stretching 

    Sumber : Data primer ( 2018 ) 

Gerakan ke tiga, duduk diatas tumit, lalu letakan ke dua tangan sejauh mungkin 

kedepan sampai menyentuh lantai, kepala dan mata mengarah kelantai. Tahan selama 

20 menit sambil dihitung didalam hati atau dengan bersuara, lalu rileks 

 

Gambar 2.4 Gerakan  Abdominal Stretching Exercise  

Sumber : Data primer ( 2018 ) 
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2. Lower trunk rotation  

Posisi awal : posisi terlentang, ke dua lutut ditekuk, dan kaki menyentuhlantai 

Lakukan posisi awal dengan kedua bahu di buka lebar ke samping sampai 

menyentuh lantai,  lalu putar perlahan lutut kea rah kanan sedekat mungkin 

menyentuh arah lantai dengan pertahankan posisi bahu tetap menyentuh 

lantai.Tahan selama 10 detik sambil dihitung dengan bersuara atau dalam hati 

kemudian rileks dan kembali ke posisi awal. 

 

 

            Gambar 2.5  Gerakan Lower trunk rotation  

 Sumber : Data primer ( 2018 ) 

 

Lakukan posisi awal dengan kedua bahu di buka lebar ke samping sampai 

menyentuh lantai,  lalu putar perlahan lutut ke arah kiri sedekat mungkin 

menyentuh arah lantai dengan pertahankan posisi bahu tetap menyentuh 

lantai. Tahan selama 10 detik sambil dihitung dengan bersuara atau dalam 

hati kemudian rileks dan kembali ke posisi awal. 

Pada gerakan lower trunk rotation lakukan 3x pengulangan ditiap gerakan. 
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Gambar 2.6 Gerakan Lower trunk rotation  

 Sumber : Data primer ( 2018 ) 

 

3. Buttock atau hip stretch 

 Posisi awal : berbaring terlentang dan kedua lutut ditekuk 

gerakan menekuk kedua lutut, lalu di angkat sedikit atau jangan menyentuh 

lantai. Kaki yang sebeelah kiri menekuk dan kaki yang sebalah kanan 

menyilang di atas kaki sebelah kiri., lalu tangan memegang p di bagian bawah 

paha. Tahan gerakan sampai 8 detik, diulangi 2x dan lakukan  ssecara 

bergantian dengan kaki yang satunya.  

Gambar 2.7 Gerakan Buttock atau hip stretch 

Sumber : Data primer ( 2018 ) 
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Gerakan kedua yaitu lakuakan posisi menekuk kedua lutut lalu angkat 

setengah jangan sampai menyentuh lantai. Tahan posisi selama 8 detik lalu di 

ulangi 2x. 

 

Gambar 2.8 Gerakan Buttock atau hip stretch 

Sumber : Data primer ( 2018 ) 

 

4. The Bridge Position 

Posisi awal : Posisi terlentang, lutut sedikit ditekuk, kedua kaki, kedua siku 

berada di lanta, dan lengan dibentangkan sebagian keluar. Pada gerakan The 

Bridge Position dilakukan latihannya sebanyak 3 kali setiap masing – masing 

a). Posisi awal, lalu ratakan punggung dilantai dengan mengencangkan     

atau  mengkontraksikan otot – otot perut dan bokong. 

b). Posisi awal, kemudian angkat pinggul dan punggung bawah ke atas seperti  

gerakan membentuk garis lurus dari lutut ke dada. Tahan selama 20 detik . 
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          Gambar 2.11 Gerakan The Bridge Position 

 Sumber data : Data primer ( 2018 ) 

 

G. Alat ukur  

Skala pengukuran nyeri sangat diperlukan untuk menentukan dan 

mengevaluasi respon pasien atau klien terhadap terapi yang telah diberikan. 

Penggunaan instrument bertujuan untuk mengetahui luas dan derajat dari nyeri yang 

ditentukan dari kesadaran klien secara kognitif dan mampu memahami instruksi – 

instruksi yang diberikan terapis. Pada insturmen pengukuran nyeri memiliki macam 

jenis ada skala nyeri VDS (Verbal Descriptive Scale), Skala Nyeri menurut 

Boarbanis, Skala Nyeri VAS (Visual Analog Scale), dan Skala Nyeri NRS ( 

Numerical Rating Scale ). Pada penelitian ini peneliti menggunakan Skala Nyeri 

NRS (Numerical Rating Scale ). 

Skala penilaian nyeri numerik (Numerical Rating Scale ) banyak digunakan 

sebagai pengganti alat pendeskripsian kata. Dalam hal ini klien menilai nyeri yang 

dirasakan dengan menggunakan skala angka dimulai dari angka 0 sampai angka 10. 

Skala nyeri Numerical Rating Scale   merupakan skala yang paling efektif digunakan 

untuk menilai atau memberikan hasil pada instensitas nyeri sebelum dan sesudah 

klien diberikan intervensi atau perlakuan. Pada skala nyeri Numerical Rating Scale 

memiliki kategori derajat nyeri yaitu mulai angka 0 dikatagorikan tidak nyeri, dari 
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angka 1 sampai dengan 5 dikatagorikan nyeri sedang dan dari angka 6 sampai 10 

dikatagorikan nyeri hebat atau nyeri tinggi. 

 

Gambar 2.11 Skala Nyeri Numerical RatingScale 

Sumber : Purnamadewi, 2014 

 

 

 


