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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja adalah masa yang penting karena merupakan proses peralihan

dari kanak - kanak menjadi dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan

kematangan fisik, kognitif, social dan emosional (Proverawati,2009). Remaja

(adolescence) adalah dimulai pada usia 12 tahun dan berakhir sekitar usia 18

tahun. Pedoman umum remaja di Indonesia menggunakan batasan usia 11

tahun sampai 23 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2010). Adolescence

ditunjukkan dengan di tandai maturasi dan pubertas yang disertai dengan

mengalami menstruasi (Potter & Perry, 2005). Pubertas merupakan masa

awal pematangan seksual, yakni periode seorang anak mengalami perubahan

fisik, hormonal dan seksual serta mampu mengadakan proses reproduksi

(Fajaryati, 2010). Puncak dari proses tersebut adalah seorang remaja putri

mengalami menstruasi. Pertamakali menstruasi biasanya dimulai antara usia

10 sampai 16 tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesehatan

perempuan, status nutrisi dan berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh

(Anugroho dan Wulandari, 2011).

French pada tahun 2007 menyatakan bahwa angka kejadian

dismenore di dunia sangat besar, lebih dari 50% perempuan di setiap Negara

mengalami nyeri mestruasi, di Amerika Serikat sekitar 60%  dan di Swedia

sekitar 72%. Sementara di Indonesia angkanya diperkirakan 55% perempuan

usia produktif yang nyeri selama menstruasi. Prevalensi dismenore berkisar

antara 45-95% di kalangan wanita usia produktif, angka kejadian dismenore

tipe primer di Indonesia sekitar 54,89% dan sisanya adalah penderita tipe



2

skunder (Atikah, 2009). Sedangkan menurut Hendrik (2006) dismenore

primer dialami oleh 60-75% wanita muda, dengan tiga perempat dari jumlah

wanita tersebut mengalami nyeri ringan sampai sedang dan seperempat lagi

mengalami nyeri berat.

Menurut WHO, didapatkan kejadian sebesar 1.769.425 jiwa (90%)

wanita mengalami dismenore dan 10%-15% diantaranya mengalami

dismenore berat, sehingga mengakibatkan timbulnya keterbatasan aktivitas

yang dikeluhkan oleh 15% remaja perempuan yang mengalami dismenore.

Angka kejadian dismenore di Jawa Timur sebesar 64,25% yang terdiri dari

54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore skunder (Sophia,Muda &

Jemadi, 2013). Angka kejadian dismenore di kalangan pelajar/mahasiswi

Malang mencapai 58% dan 20% dilaporkan tidak dapat hadir kuliah

(Nurhidayati, dkk, 2006).

Menstruasi atau haid merupakan proses pelepasan dinding rahim yang

disertai dengan pendarahan yang terjadi secara siklik dan dialami oleh

sebagian besar wanita usia reproduksi yang akan terjadi secara berulang

setiap bulan, kecuali pada saat terjadi kehamilan. Hari pertama terjadinya

menstruasi dihitung sebagai awal setiap siklus menstruasi (hari ke-1). Hari

terakhir menstruasi adalah waktu berakhir sebelum mulai siklus menstruasi

berikutnya. Rata – rata perempuan mengalami sklus mentruasi selama 21 –

40 hari. Hanya sekitar 15% perempuan yang mengalami siklus mentruasi

selama 28 hari (Errol Norwitz dkk, 2008). Bobak, dkk (2004) menyatakan

bahwa jumlah darah haid yang hilang rata – rata 50 ml atau dengan rentang

20 – 80 ml. Walaupun menstruasi datang setiap bulan banyak wanita yang

mengalami ketidaknyamanan fisik atau merasa tersiksa saat menjelang atau
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selama haid berlangsung. Salah satu ketidakyamanan fisik pada saat

menstruasi adalah nyeri haid atau yang biasa disebut dismenore. (Hendrik,

2011).

Nyeri haid (dismenore) adalah gangguan fisik pada wanita yang

sedang menstruasi berupa gangguan nyeri kram (tegang) yang dirasakan di

daerah perut bagian bawah tetapi dapat menjalar kepunggung atau permukaan

dalam paha. Nyeri yang dirasakan selama mentruasi yang disebabkan otot –

otot uterus yang mengalai kejang. Sifat dan derajat nyeri ini bervariasi mulai

dari ringan sampai berat. (Merlinda, 2013). Nyeri haid (dismenore) dibagi

menjadi dua bentuk yaitu nyeri haid (dismenore) primer dan sekunder. Ciri

khas dismenore primer adalah bahwa penyakit ini mulai timbul sejak

menstruasi pertama kali datang dan keluhan sakitnya agak berkurang setelah

wanita yang bersangkutan menikah dan hamil (Devi, 2012).

Dismenore primer biasanya timbul saat hari pertama atau kedua dari

mentruasi, karena endometrium mengandung prostaglandin dalam jumlah

yang tinggi, akibat pengaruh progresterone selama fase luteal pada siklus

haid, prostaglandin mencapai tingkat maksimum pada awal haid sehingga

menyebabkan kontraksi myometrium yang kuat dan mampu menyempitkan

pembuluh darah menyebabkan iskemia, disintegrasi, perdarahan dan nyeri

(Morgan & Hamilton, 2009). Dismenore skunder terjadi akibat berbagai

kondisi patologis seperti endometriosis, salfingitis, adenomiosis uteri dan lain

lain (Schwart, 2005).

Penyebab nyeri haid atau dismenore bisa bermacam-macam, bisa

karena suatu proses penyakit (misalnya radang panggul), endometriosis,

tumor atau kelainan letak uterus, selaput dara atau vagina tidak berlubang,
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stres atau kecemasan yang berlebihan. Penyebab tersering nyeri haid diduga

karena terjadinya ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada hubungan

dengan organ reproduksi (Arifin S, 2007). Nyeri dismenore juga dapat timbul

bersamaan dengan rasa mual, sakit kepala, perasaan mau pingsan, dan

emosional. Masalah yang sering muncul dalam dismenore adalah tingkat

nyerinya. Ketika nyeri itu timbul beberapa efek akan muncul seperti sakit

kepala mual, sembelit atau diare dan sering berkemih (Manuaba, 2010). Nyeri

Dismenore dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan non farmakologi.

Terapi farmakologi yaitu, pemberian obat analgetik, terapi hormonal, obat

nonsteroid prostaglandin, dan dilatasi kanalis servikalis, sedangkan terapi non

farmakologi  dengan kompres hangat, olahraga, rileksasi dan massage

(Prawirohardjo, 2009).

Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi nyeri dismenore ini

adalah relaksasi dalam bentuk pijatan tangan atau massage (Anurogo, 2011).

Massage dalam hal ini merupakan manipulasi dari struktur jaringan lunak

yang dapat menenangkan serta mengurangi stress psikologis dengan

meningkatkan hormon morphin endogen seperti endorphin, enkefalin dan

dinorfin sekaligus menurunkan kadar stress hormon seperti hormon cortisol,

norepinephrine dan dopamine (Best, 2008). Massage dan sentuhan

merupakan teknik integrasi sensori yang mempengaruhi sistem saraf otonom

(Potter & Perry, 2005). Gambaran fisiologi dari massage terbukti dapat

menurunkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan

sirkulasi darah dan limfe, mengurangi ketegangan otot, meningkatkan

jangkauan gerak sendi serta mengurangi nyeri (Trisnowiyanto, 2012). Salah
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satu teknik memberikan massage adalah tindakan massage punggung dengan

usapan yang perlahan (Slow Stroke Back Massage).

Potter & Perry (2005) menjelaskan stimulasi kulit menyebabkan

pelepasan endorphin, sehingga memblok transmisi stimulus nyeri. Teori gate

control mengatakan bahwa stimulasi kulit mengaktifkan transmisi serabut

saraf sensori A Beta yang lebih besar dan lebihcepat. Proses ini menurunkan

transmisi nyeri melalui serabut C dan delta-A yang berdiameter kecil

sehingga gerbang sinaps menutup transmisi implus nyeri. Stimulasi kutaneus

pada tubuh secara umum sering dipusatkan pada punggung dan bahu

(Smeltzer, 2001). Stimulasi kutaneus akan merangsang serabut - serabut

perifer untuk mengirimkan impuls melalui dorsal horn pada medulla spinalis,

saat impuls yang dibawa oleh serabut A-Beta mendominasi maka mekanisme

gerbang akan menutup sehingga impuls nyeri tidak dihantarkan ke otak

(Prasetyo, 2010). Penggunaan tindakan massage pada punggung dengan

usapan yang perlahan atau disebut Slow Stroke Back Massage akan

menurunkan intensitas nyeri.

Berdasarkan latar belakang dan hasil studi pendahuluan dengan sistem

wawancara pada 10 Mahasiswi Rusunawa Universitas Muhammadiyah

Malang dan diperoleh hasil 8 dari 10 yang mengalami nyeri dismenore maka

peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Perbandingan Slow

Stroke Back Massage Saat dengan Sebelum Periode Menstruasi Terhadap

Penurunan Nyeri Dismenore Primer Pada Mahasiswi Rusunawa Universitas

Muhamadiyah Malang”.
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B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Slow Stroke Back Massage saat periode menstruasi

terhadap penurunan nyeri dismenore primer pada Mahasiswi Rusunawa

Universitas Muhammadiyah Malang?

2. Apakah ada pengaruh Slow Stroke Back Massage sebelum periode

menstruasi terhadap penurunan nyeri dismenore primer pada Mahasiswi

Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang?

3. Apakah ada perbandingan Slow Stroke Back Massage saat periode

menstruasi dengan sebelum periode menstruasi terhadap penurunan nyeri

dismenore primer pada Mahasiswi Rusunawa Universitas

Muhammadiyah Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbandingan Slow Stoke Back Massage terhadap

penurunan nyeri dismenore primer saat periode menstruasi dengan

sebelum periode menstruasi pada Mahasisiwi Rusunawa Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi nyeri sebelum diberikan intervensi Slow Stroke Back

Massage terhadap penurunan nyeri dismenore primer pada Mahasiswi

Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Mengidentifikasi nyeri selama diberikan intervensi Slow Stroke Back

Massage terhadap penurunan nyeri dismenore primer pada Mahasiswi

Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang.
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c. Menganalisis perbandingan Slow Stroke Back Massage saat periode

menstruasi dengan sebelum periode menstruasi ketika  nyeri

dismenore pada Mahasiswi Rusunawa Universitas Muhammadiyah

Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam

mengembangkan diri mengenai manfaat penanganan fisioterapi

pada dismenore khususnya pemberian intervesi Slow Stroke Back

Massage pada Mahasiswi Rusunawa Universitas Muhammadiyah

Malang yang mengalami nyeri haid (dismenore).

b. Menjadi sebuah pengalaman berharga bagi peneliti dalam

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis lapangan

dibidang kesehatan sesuai dengan yang diperoleh pada materi

kuliah.

2. Lokasi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun

edukasi kepada para mahasiswi yang mengalami dismenore tentang

bagaimana penanganan fisioterapi untuk mengurangi nyeri haid

(dismenore).
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3. Institusi Pendidikan

a. Salah satu sumber informasi bagi pembaca terkait manajemen

penanganan fisoterapi pada kasus dismenore.

b. Dapat menjadi bahan acuan atau minimal sebagai bahan

pembanding bagi mereka yang akan meneliti masalah yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait

No Nama
Penelitian

Judul penelitian Variabel
Penelitian

Instrumen
Penelitian

Desain
penelitian

1. Mukhoirot
in,
Zuliani,
dan
Pujiani,
2013

Pengaruh stimulasi
kutaneus (Slow
Stroke Back
Massage)
Terhadap
penurunan nyeri
haid (dismenore)

Variabel bebas :
Stimulasi
kutaneus (Slow
Stroke Back
Massage
Variabel terikat :
Penurunan nyeri
dismenore

VAS Pra
experiment
dengan
pendekatan
one group
pra post
design.

2. Erna
Melastuti,
Lia Ulvi
Avianti,
2014

Pengaruh Terapi
Slow Stroke Back
Massage (SSBM)
Terhadap Kuliatas
Tidur Pasien Post
Operasi Di RSI
Sultan Agung
Semarang

Variabel Bebas :
Pengaruh SSBM
Variabel Terikat :
Kualitas Tidur
Pasien Post
Operasi

Kusioner
Kualitas
Tidur
(KKT)

Pre
Eksperimen
One Group
Pre Test and
Post Test
Design.

3. Hamidah,
Ima
Syamrotul
, Priyanto,
Ihsanti
Indri
Fajriyah,
2016

Efflurage and
Slow Stroke Back
Massage Reduce
Menstrual Pain
Among The
Female Student

Variabel bebas :
Efflurage and
SSMB
Variabel Terikat :
Reduce menstrual
pain

Numeric
rating scale

Quasi
Eksperiment
al pre test
post test
design.

4. Kristina S
gamit,
Megha S
Sheth,
Neeta J
Vyas,

The Effect of
Stretching exercise
on primary
dysmenorrhea in
adult gilrs

Variabel bebas :
Stretching
Exercise
Variabel terikat :
Prymary
dysmenorrhea

Visual
analogue
Scale (VAS)

Quasi
Experimental
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2014
5. Anastasi

Widyo
Retno,
Dian
Prawesti,
2012

Tindakan Slow
Stroke Back
Massage Dalam
Menurunkan
Tekanan Darah
Pada Penderita
Hipertensi

Variabel bebas :
Slow Stroke Back
Massage
Variabel Terikat :
Menurunkan
Tekanan darah
Hipertensi

Sphymonam
eter

Pre
Eksperimen
One group
Pra test post
test


