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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dysmenorrhea merupakan salah satu keluhan ginekologi yang umum 

terjadi pada wanita menstruasi tanpa memandang status dan usia. Dysmenorrhea 

mengacu pada nyeri yang berasal dari uterus dan merupakan gejala yang paling 

umum terjadi dari semua keluhan menstruasi. Berdasarkan patofisiologinya 

dysmenorrhea dikategorikan menjadi primary dysmenorrhea dan secondary 

dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea (PD) adalah nyeri menstruasi yang 

diakibatkan karena terjadinya kontraksi pada rahim tanpa adanya penyakit yang 

mendasari, lebih dikenal dengan nyeri haid. Secondary dysmenorrhea adalah 

nyeri menstruasi yang diakibatkan karena adanya penyakit yang mendasari atau 

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

adenomyosis, pelvic inflammatory disease, dan intrauterine contraceptive (Gupta 

et al & Maruf et al, 2013). 

Prevalensi dysmenorrhea dalam beberapa literature sangatlah beragam, 

sekitar 20% sampai 90% wanita mengalami dysmenorrhea (Azima et al, 2015). 

Menurut Onur et al (2012) dan Gupta et al (2013), prevalensi dysmenorrhea sulit 

untuk ditentukan karena adanya perbedaan kondisi yang mana sekitar 45% 

sampai 95% wanita diperkirakan mengalami dysmenorrhea. Jumlah lebih besar 

umumnya ditemukan dengan perkiraan mulai dari 67% sampai 90% pada wanita 

muda dengan usia 17 – 24 tahun dibandingkan dengan usia lebih tua (Ju et al, 

2013). Prevalensi untuk PD sendiri setinggi 80% sampai 90% (Maruf et al, 
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2013). Di Indonesia sendiri angka kejadian PD sekitar 54,89% pada wanita usia 

produktif (Anisa, 2015). 

Primary dysmenorrhea dimulai ketika seorang wanita mengalami siklus 

ovulasi pertama atau menarche. Nyeri mulai dirasakan beberapa jam sebelum 

atau pada saat mentruasi dan berlangsung sampai 24 hingga 48 jam setelahnya 

(Mahvash et al, 2012 & Vaiyapuri et al, 2016). Karakteristik nyeri yang 

dirasakan adalah nyeri tajam, intermittent, dan nyeri kram pada bagian perut 

bawah atau supra pubis dan dapat menyebar ke bagian paha sampai punggung 

belakang. Gejala yang sering menyertai PD yaitu mual, muntah, pusing, diare, 

konstipasi, nyeri kaki belakang, dan kelelahan. Pada kasus yang berat ditemukan 

ada beberapa yang mengalami demam dan bahkan pingsan. Nyeri paling berat 

dirasakan pada hari pertama atau kedua, yang mana bersamaan dengan waktu 

pelepasan maksimal prostaglandin (Nag et al, 2013; Kannan et al, 2014; Saxena 

et al, 2014; Anisa, 2015; & Saleh et al, 2016).  

Sekresi dan pelepasan prostaglandin yang berlebihan selama mestruasi 

oleh endometrium menyebabkan peningkatan aktivitas kontraksi uterus sehingga 

mengakibatkan hipoksia dan iskemia pada uterus, hal ini yang dipercaya 

menyebabkan rasa nyeri dan kram pada perut bawah saat PD (Kannan et al & 

Dehghanzadel et al, 2014). Faktor resiko yang sering dikaitkan dengan PD antara 

lain usia, merokok, depresi, aliran menstruasi berat, paritas, indeks massa tubuh 

(BMI), konsumsi alkohol, diet, dan olahraga (Blakey et al, 2010; Nag et al, 2013; 

Saxena et al, 2014; & Anisa, 2015). Menurut Shahr-jerdy et al (2012), PD 

dilaporkan akan berhenti setelah 1 sampai 3 tahun setelah menarche atau setelah 

melahirkan anak pertama, namun beberapa kasus dilaporkan berlanjut sampai 

melahirkan.  
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PD bukan merupakan masalah yang mengancam jiwa namun memberi 

dampak pada kualitas hidup bagi penderitanya dan pada tingkat keparahan 

tertentu dapat menyebabkan kecacatan. Wanita yang mengalami PD akan 

terganggu partisipasi kegiatannya sebesar 5 – 20%, sehingga menyebabkan 

penurunan partisipasi kegiatan sosial dan beberapa wanita mengalami gangguan 

psikologi seperti kesepian (Mahvash et al & Onur et al, 2012). PD merupakan 

penyebab utama ketidakhadiran berulang jangka pendek pada sekolah dan kerja 

bagi para wanita. Hal ini memiliki dampak negatif untuk kegiatan akademik, 

olahraga, pekerjaan, dan kegiatan sosial perempuan (Maruf et al, 2013). 

Akibatnya, PD bertanggung jawab untuk kerugian ekonomi yang cukup besar 

karena penurunan produktivitas para wanita karir (Ju et al, 2013).  

Kurangnya pengetahuan tentang pengobatan yang efektif untuk PD 

menyebabkan sebagian besar wanita terutama di pedesaan tidak mencari 

pengobatan medis untuk kondisinya karena mereka percaya bawa tidak akan 

membantu. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada perempuan yang berada di 

perkotaan, banyak dari mereka yang mengatasi gejala PD dengan pain killers 

(Gupta et al, 2013). Pain killer atau analgesik merupakan obat untuk meredakan 

nyeri dengan mempengaruhi tingkat prostaglandin dalam tubuh. Selain obat 

golongan analgesik, obat non-streroid anti-inflamasi (NSAID) dan pil 

kontrasepsi (OCP) menjadi pilihan untuk mengurangi nyeri PD (Azima et al, 

2015). Metode lain yang dapat dilakukan adalah dengan metode non-farmakologi 

termasuk pemberian kompres hangat, vitamin, istirahat, Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation (TENS), akupuntur, akupresur, terapi pijat, yoga 

dan latihan (Azima et al, 2015). 
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Latihan dan aktivitas fisik yang teratur merupakan metode yang efektif 

dalam mengatasi PD. Menurut Dehghanzadeh et al (2014), perempuan yang 

memiliki aktivitas fisik tidak teratur akan memperlihatkan gejala PD yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan seorang atlet perempuan. Gejala PD pada atlet 

perempuan lebih tidak terlihat karena terjadinya perubahan hormonal yang 

mempengaruhi lapisan uterus, hal ini disebabkan karena olahraga yang teratur 

dapat meningkatkan sekresi endorphin. Endorphin dapat bertindak sebagai 

penurun nyeri dan gejala psikologis pada PD. Olahraga secara tidak langsung 

bertindak sebagai analgesik non-spesifik dalam menurunkan nyeri jangka 

pendek. 

Latihan dalam mengatasi PD sangat beragam, namun tidak semua latihan 

dapat dilakukan oleh penderita PD karena keterbatasan waktu. Sehingga salah 

satu latihan yang menjadi alternatif adalah stretching dan strengthening exercise 

untuk core muscle yang mana latihan dapat dilakukan dimana saja tanpa 

memakan waktu yang lama. Stretching exercise dengan memanjangkan 

ligamentous band pada otot perut dapat mengurangi penekanan nosiseptor. Hal 

ini karena selama proses latihan terjadi peningkatan aliran darah ke uterus 

sehingga meningkatkan metabolisme yang dapat menyebabkan penurunan nyeri 

pada PD. Strengthening exercise untuk core muscle ditujukan untuk menambah 

kekuatan otot-otot perut sehingga lebih siap untuk menangani tekanan 

biomekanik ketika terjadinya PD (Kaur et al, 2014). 

Penelitian mengenai perbandingan stretching dan strengthening exercise 

pada core muscle terhadap intensitas dan durasi nyeri telah dilakukan oleh Saleh 

et al (2016). Berdasarkan penelitian yang dilakakukan diperoleh hasil adanya 

penurunan intensitas dan durasi nyeri yang signifikan antara group exercise dan 
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group control (P>0.001). Penurunan intensitas nyeri pada group stretching lebih 

besar dibandingkan group strengthening sedangkan penurunan durasi nyeri lebih 

besar pada group strengthening dibandingkan group stretching. Penelitian lain 

yang membandingkan antara core stretching dan strengthening exercise pada PD 

dilakukan oleh Rajalaxmi et al (2016) dan Kaur et al (2014), hasil penelitian 

keduanya menunjukkan penurunan nyeri yang signifikan pada kelompok 

eksperimen karena selama latihan terjadi peningkatan sekresi endorphin yang 

bertindak sebagai analgesik non-spesifik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Vaiyapuri et al (2016), membuktikan 

bahwa terjadi penurunan intensitas nyeri yang signifikan dengan melakukan 

intervensi home exercise yang di dalamnya terdapat core stretching dan 

strengthening exercise. Latihan dilakukan pada saat menstruasi sampai hari 

ketiga dan terbukti dapat menurunkan nyeri karena latihan dapat menurunkan 

aktivitas saraf simpatis yang menyebabkan kontraksi uterus. Dalam penelitian 

Shahr-jerdy et al (2012), menunjukkan hasil penurunan signifikan pada intensitas 

dan durasi nyeri PD dengan metode core stretching exercise karena adanya 

peningkatan aliran darah menuju uterus serta perubahan mood yang dapat 

mengurangi stress sehingga menurunkan aktivitas dari saraf simpatis.  

Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh kombinasi core stretching dan strengthening exercise terhadap 

intensitas nyeri primary dysmenorrhea pada mahasiswa. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi core stretching dan strengthening exercise 

terhadap intensitas nyeri primary dysmenorrhea pada mahasiswa? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi core stretching dan 

strengthening exercise terhadap intensitas nyeri primary dysmenorrhea pada 

mahasiswa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui intensitas nyeri sebelum diberikan kombinasi core 

stretching dan strengthening exercise terhadap intensitas nyeri primary 

dysmenorrhea pada mahasiswa. 

b. Untuk mengetahui intensitas nyeri setelah diberikan kombinasi core 

stretching dan strengthening exercise terhadap intensitas nyeri primary 

dysmenorrhea pada mahasiswa. 

c. Untuk mengetahui perubahan intensitas nyeri antara sebelum dan sesudah  

diberikan kombinasi core stretching dan strengthening exercise pada 

mahasiswa dengan primary dysmenorrhea. 

D. Manfaat 

1. Bagi Institusi Pelayanan 

a. Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kombinasi core stretching dan strengthening exercise terhadap intensitas 

nyeri primary dysmenorrhea sehingga para fisioterapis dapat memberikan 

pelayanan fisioterapi yang tepat bagi pasien yang mengalami primary 

dysmenorrhea berdasarkan keilmuan fisioterapi. 

b. Sebagai referensi tambahan untuk intervensi dalam management primary 

dysmenorrhea. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi para peserta didik ilmu fisioterapi dalam mengatasi masalah 

pendidikan mengenai pengaruh kombinasi core stretching dan strengthening 

exercise terhadap intensitas nyeri primary dysmenorrhea.  

3. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan pembaca mengenai penanganan yang tepat untuk 

primary dysmenorrhea, bahwa primary dysmenorrhea dapat diatasi dan 

dicegah hanya dengan latihan yang aman, mudah dan dapat mereka lakukan 

sendiri di rumah. 

4. Bagi Penulis 

a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai pengaruh kombinasi core 

stretching dan strengthening exercise terhadap intensitas nyeri primary 

dysmenorrhea karena penulis juga seorang wanita yang mengalami 

primary dysmenorrhea.  

b. Untuk menambah pertimbangan pemilihan intervensi dalam management 

primary dysmenorrhea. 

E. Keaslian Penelitian 

Table 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o

. 

Nama 

Peneli

ti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instru

men 

Peneliti

an 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dengan 

Penelitian yang akan 

Dilakukan 

1 Saleh 

et al 

(2016) 

Stretching 

or Core 

Strengthen

ing 

Exercise 

for 

Managing 

Primary 

Dysmenor

a. Variabel 

bebas : 

Stretching 

or core 

strengtheni

ng exercise. 

b. Variabel 

Terikat : 

Primary 

VAS, 

Waktu 

(jam) 

Stretching 

or core 

strengthenin

g exercise 

terbukti 

efektif 

menurunkan 

intensitas 

dan durasi 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

membandingkan 

antara stretching 

dengan 

strengthening 

exercise pada core 

muscle dalam 
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rhea. dysmenorrh

ea 

(intensitas 

dan durasi 

nyeri). 

nyeri pada 

PD. 

menangani primary 

dysmenorrhea, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan merupakan 

kombinasi dari 

kedua latihan 

tersebut yaitu core 

stretching dan 

strengthening 

exercise terhadap 

intensitas nyeri 

primary 

dysmenorrhea. 

2 Rajala

xmi et 

al 

(2016) 

A Study to 

Analyze 

the 

Effectiven

ess of 

Core 

Strengthen

ing 

Exercise 

and 

Stretching 

Program 

for Young 

Female 

Physiother

apy 

Students 

with 

Primary 

Dysmenor

rhea. 

a. Variabel 

bebas : 

Core 

strengtheni

ng exercise 

and 

stretching 

program. 

b. Variabel 

Terikat : 

Primary 

dysmenorrh

ea 

(intensitas 

nyeri). 

VAS  Core 

strengthenin

g exercise 

and 

stretching 

program 

terbukti 

dapat 

menurunkan 

intensitas 

nyeri pada 

PD secara 

signifikan. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

membandingkan 

efektivitas antara  

core strengthening 

exercise dengan 

program stretching 

pada mahasiswa 

muda fisioterapi 

berjenis kelamin 

perempuan dengan 

primary 

dysmenorrhea , 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan yaitu 

bagaimana pengaruh 

kombinasi dari core 

stretching dan 

strengthening 

exercise terhadap 

intensitas nyeri 

primary 

dysmenorrhea pada 

mahasiswa yang 

merupakan 

gabungan dari kedua 

latihan yang 

dibandingkan oleh 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Rajalaxmi et al. 

3 Vaiya

puri et 

al 

(2016) 

Home 

based 

exercise 

manageme

nt in 

primary 

dysmenorr

hea 

a. Variabel 

bebas : 

Home 

based 

exercise 

(stretching 

and 

strengtheni

VAS, 

Questi

onnaire  

Dari 

penelitian 

ini dapat 

dibuktikan 

bahwa 

stretching 

dan 

strengthenin

Pada penelitian ini, 

stretching dan 

strengthening 

exercise dilakukan 

sebagai intervensi 

untuk kuratif 

terhadap penurunan 

nyeri PD, sedangkan 
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ng core) 

b. Variabel 

Terikat : 

Primary 

dysmenorrh

ea (tingkat 

nyeri) 

g exercise 

dapat 

mengurangi 

nyeri PD 

secara 

signifikan. 

penelitian yang akan 

peneliti lakukan 

adalah kombinasi 

core stretching dan 

strengthening 

sebagai intervensi 

dalam preventif 

terhadap nyeri PD. 

4 Shahr-

jerdy 

et al 

(2012) 

Effect of 

Stretching  

Exercises 

on 

Primary 

Dysmenor

rhea in 

Adolescen

t Girls. 

a. Variabel 

bebas : 

stretching  

exercises 

b. Variabel 

Terikat : 

primary 

dysmenorrh

ea 

(intensitas 

nyeri, 

durasi nyeri 

dan 

penggunaa

n obat 

pereda 

nyeri). 

VAS, 

Questi

onnaire 

Stretching 

exercise 

terbukti 

efektif 

dalam 

menurunkan 

intensitas 

dan durasi 

nyeri pada 

PD secara 

signifikan 

dan 

menurunkan 

jumlah 

konsumsi 

obat pereda 

nyeri. 

Pada penelitian ini 

hanya dilakukan 

stretching exercise 

untuk menurunkan 

nyeri PD pada 

remaja putri, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan adalah 

kombinasi dari 2 

latihan yaitu 

stretching dan 

strengthening 

exercise pada core 

muscle terhadap 

intensitas nyeri PD 

pada mahasiswa. 

5 Kaur 

et al 

(2014) 

To 

Compare 

the Effect 

of 

Stretching 

and Core 

Strengthen

ing 

Exercise 

on 

Primary 

Dysmenor

rhea in 

Young 

Females. 

a. Variabel 

bebas :  

Stretching 

and core 

strengtheni

ng exercise. 

b. Variabel 

Terikat: 

Primary 

dysmenorrh

ea 

(intensitas 

nyeri, 

durasi 

nyeri, 

endurance 

core 

muscle, dan 

penggunaa

n obat 

pereda 

nyeri). 

NPRS, 

Side 

Bridge 

Test, 

PDQ 

Stretching 

and core 

strengthenin

g exercise 

terbukti 

dapat 

menurunkan 

intensitas 

dan durasi 

nyeri pada 

PD 

meningkatk

an 

endurance 

core muscle 

dan 

menurunkan 

jumlah 

konsumsi 

obat pereda 

nyeri selama 

menstruasi. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

membandingkan 

antara stretching 

dengan core 

strengthening 

exercise pada remaja 

putri dalam 

menurunkan nyeri 

primary 

dysmenorhhea, 

sedangkan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan yaitu 

bagaimana pengaruh 

dari kombinasi core 

stretching dan 

strengthening 

exercise terhadap 

intensitas nyeri pada 

primary 

dysmenorrhea. 

 


