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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Menstruasi 

1. Definisi 

Menstruasi merupakan indikator dari seorang wanita yang telah 

mengalami kematangan reproduksi dan seksual. Kematangan seksual pada 

wanita menandakan telah terjadinya perubahan hormonal dalam tubuh yang 

dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan (Gustina et al, 2015). 

Mentruasi pertama atau menarche merupakan menstruasi awal yang dialami 

oleh wanita sebelum memasuki masa reproduksi, biasanya terjadi pada 

rentang usia 10 sampai 16 tahun (Fajri et al, 2011). Umumnya setiap bulan 

wanita yang sedang tidak hamil, belum menopause dan telah mengalami 

menarche akan mengalami menstruasi (Novia et al, 2008). Menstruasi adalah 

pendarahan periodik dan siklik karena terjadi pengelupasan dari dinding 

rahim atau endometrium pada uterus (Fajri et al, 2011).  

Siklus normal menstruasi pada orang dewasa yaitu 21 sampai 35 hari, 

dihitung dari hari pertama menstruasi pada satu siklus menstruasi sampai hari 

pertama menstruasi pada siklus menstruasi berikutnya. Namun pada wanita 

yang baru mengalami menarche 2 tahun pertama akan mengalami perbedaan 

jarak antar siklus, biasanya akan lebih panjang dari siklus normal. Pada satu 

siklus menstruasi normal, pendarahan akan berlangsung sekitar 3 sampai 7 

hari, selebihnya dianggap pendarahan berkepanjangan (Gray, 2013). 
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Normalnya wanita yang mengalami menstruasi akan kehilangan darah 

rata-rata sekitar 35 – 90 ml selama satu periode menstruasi. Kehilangan darah 

terjadi kira-kira tiga per empat pada 2 hari pertama. Wanita yang berusia 

kurang dari 35 tahun cenderung kehilangan lebih banyak darah dibandingkan 

dengan wanita berusia lebih dari 35 tahun (Benson, 2008).  

2. Anatomi Fisiologi 

Siklus normal menstruasi dimulai dari sekresi Gonadotropin-

releasing hormone (GnRH) di hipotalamus dan merangsang kelenjar pituitary 

untuk mengeluarkan luteinizing hormone (LH) dan follicle stimulating 

hormone (FSH). LH dan FSH akan merangsang pertumbuhan folikel dalam 

ovarium. Folikel di dalam ovarium akan meningkatkan sekresi dari estrogen 

yang menyebabkan endometrium berproliferasi atau berkembang biak. 

Peningkatan sekresi dari estrogen menyebabkan kadar LH dan FSH menurun, 

namun pada tingkat estrogen tertentu akan memberikan feedback yang 

negatif yang menyebabkan kelenjar pituitary akan mengeluarkan LH dan 

memicu terjadinya ovulasi (Gray, 2013). 

Ovulasi didefinisikan sebagai siklus teratur yang memicu sekresi dari 

prostaglandin yang berhubungan dengan primary dysmenorrhea. Setelah 

ovulasi, sel-sel folikel yang tersisa pada luteinize ovarium akan menjadi 

korpus luteum. Korpus luteum akan menyebabkan sekresi dari estrogen dan 

progesterone yang berfungsi untuk menstabilkan endometrium sehingga siap 

dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi maka siklus menstruasi akan terjadi 

(Heffner, 2006). 
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B. Primary Dysmenorhhea 

1. Definisi 

Dysmenorrhea merupakan masalah umum ginekologi yang dialami 

oleh wanita (Omidvar et al, 2016). Dysmenorrhea berasal dari bahasa Yunani 

dengan arti kata ‘dys’ yang berarti sulit, ‘meno’ yang berarti bulan dan 

‘rrhea’ yang artinya aliran. Dengan kata lain dysmenorrhea dapat diartikan 

menjadi aliran menstruasi yang sulit. Dysmenorrhea didefinisikan sebagai 

nyeri perut bawah yang dapat menyebar ke punggung bawah sampai ke paha 

dan berlangsung selama menstruasi (Madhubala et al, 2012 & Trivedi et al, 

2016). Berdasarkan patofisiologinya dysmenorrhea diklasifikasikan menjadi 

primary dysmenorrhea dan secondary dysmenorrhea (Gupta et al, 2013). 

Primary dysmenorrhea (PD) merupakan nyeri kram (spasmodik) pada 

perut bagian bawah diakibatkan kontraksi uterus tanpa ada penyakit yang 

mendasari dengan keadaan anatomi pelvic normal, nyeri berlangusng selama 

menstruasi. Sedangkan secondary dysmenorrhea merupakan nyeri yang 

mengacu pada menstruasi yang menyakitkan yang diakibatkan dari adanya 

patologi atau kelainan pada pelvic, seperti fibrosis, endometriosis, 

adenomyosis dan radang panggul (Gray, 2013; Gupta et al, 2014 & 

Madhubala et al, 2012). Primary dysmenorrhea biasanya disebut dengan 

nyeri menstruasi. PD dimulai sejak siklus ovulasi dimulai atau menstruasi 

pertama dan dirasakan sebagai nyeri kram parah dan rasa tidak nyaman, 

umumnya pada perut bagian bawah dan punggung (Renuka et al, 2014). 

Sekitar 45% sampai 95% wanita diperkirakan mengalami 

dysmenorrhea. Prevalensi untuk PD sendiri setinggi 80% sampai 90% (Maruf 

et al, 2013). Di Indonesia sendiri angka kejadian PD sekitar 54,89% pada 
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wanita usia produktif (Anisa, 2015). 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 

meningkat selama remaja usia 15 – 17 tahun dan prevalensi tertinggi 

ditemukan dalam usia 20 – 24 tahun dan menurun progesif setelahnya (Shah 

et al, 2016). Ditemukan 7% – 15% wanita mengalami nyeri berat dan terbatas 

dalam aktivitas sehari-hari, dan 41% wanita yang mengalami dysmenorrhea 

terganggu dalam aktivitas (Ju et al, 2013). 

Pada PD nyeri dapat dimulai beberapa jam sebelum atau pada saat 

terjadi aliran menstruasi dan berlangsung sampai 24 – 48 jam kemudian. Rasa 

sakit yang paling dalam dirasakan pada hari pertama dan akan menurun 

setelahnya (Shah et al, 2016). Berdasarkan intensitasnya nyeri, PD dibagi 

menjadi 3, yaitu: 1) PD ringan, didefinisikan sebagai nyeri menstruasi tanpa 

adanya pembatasan dalam aktivitas normal dengan syarat jarang 

menggunakan analgesik dan tidak disertai gejala sistemik; 2) PD moderat, 

didefiniskikan sebagai nyeri menstruasi yang mempengaruhi aktivitas normal 

sehari-hari dengan penggunaan analgesik untuk menurunkan nyeri dan 

disertai beberapa gejala sistemik; 3) PD berat, didefinisikan sebagai nyeri 

berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari dengan respon buruk terhadap 

analgesik dan disertai dengan gejala sistemik seperti muntah dan pingsan 

(Madhubala et al, 2012). 

2. Etiologi 

Dalam penelitian Hillard (2006), dikatakan bahwa sampai awal tahun 

1960 faktor psikologis merupakan faktor utama penyabab PD, namun banyak 

penelitian setelah itu menunjukkan bahwa emosi bukan merupakan faktor 
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utama penyebab PD. Namun menurut Vaziri et al (2014), stress merupakan 

salah satu penyebab terjadinya PD. Penyebab utama dari PD sampai saat ini 

belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan kebanyakan gejalanya 

menunjukkan karena adanya peningkatan jumlah sekresi dan pelepasan dari 

prostaglandin yang mengakibatkan peningkatan amplitudo dan frekuensi 

kontraksi dari uterus. Kontraksi uterus yang berlebih menyebabkan terjadinya 

penurunan aliran darah dan ismkemia pada uterus sehingga mengakibatkan 

nyeri PD (Reis et al, 2010 & Madhubala et al, 2012). 

Menurut Dawood (2006), etiogi dari PD adalah peningkatan sekresi 

prostanoid dan eicosanoid yang menyebabkan kontraksi abnormal pada 

uterus. Kontraksi uterus menyebabkan penurunan aliran darah dan hipoksia 

pada uterus.  

3. Faktor Resiko 

Faktor resiko terjadinya primary dysmenorrhea adalah usia kurang 

dari 20, massa tubuh (BMI), merokok, menarche dini, paritas, memiliki 

gangguan aliran menstruasi, diet, gangguan psikologi, genetik, dan olahraga 

(Unsal et al, 2010; Ju et al, 2013 & Khare et al, 2016).  

a. Usia, merupakan salah satu penentu dari nyeri PD karena pada usia 

remaja lebih banyak ditemukan dibandingkan pada usia yang lebih tua 

(Saxena et al, 2014). 

b. Rokok, merupakan tembakau yang di dalamnya terkandung nikotin yang 

akan menyebabkan vasokontriksi sehingga meningkatkan durasi dari 

dysmenorrhea (Saxena et al, 2014). 

c. Massa tubuh (BMI), dalam penelitian yang dilakukan oleh Madhubala et 

al (2012), ditemukan hubungan antara PD dengan BMI. Hasil dari 
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penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah BMI makan semakin 

tinggi prevalensi terjadinya PD. Peningkatan prevalensi ditemukan paling 

banyak pada remaja pedesaan yang menunjukkan status gizi yang kurang. 

d. Gangguan psikologi, stress atau cemas dapat memperburuk tingkat nyeri 

pada PD karena dapat meningkatkan kerja dari sistem saraf simpatik yang 

menyebabkan peningkatan kontraksi pada uterus (Khare et al, 2015). 

e. Paritas, menyebabkan pelepasan prostaglandin berkurang sehingga 

setelah melahirkan menurunkan tingkat PD. Hipotesis lain karena 

terjadinya degenerasi neuron uterus pasca kehamilan (Ju et al, 2013). PD 

timbul karena adanya penyempitan pada canalis servix sehingga darah 

sulit untuk keluar, melahirkan menyebabkan canalis servix melebar 

sehingga nyeri PD berkurang karena darah lebih mudah keluar oleh 

karena pelebaran canalis servix (Novia et al, 2008). 

f. Genetik, dalam penelitian yang dilakukan oleh Novia et al (2008) 

menunjukkan bahwa sebagian besar penderita PD memiliki riwayat 

keluarga serupa yang mana keluarga atau keturunan memiliki pengaruh 

pada PD (Novia et al, 2008). 

g. Olahraga, secara rutin dapat menyebabkan peningkatan endorphin dalam 

tubuh yang mana endorphin berfungsi sebaga analgesik non-spesifik 

sehingga dapat menurunkan nyeri PD (Saleh et al, 2016). 

4. Patofisiologi 

Pada wanita normal selama fase menstruasi irama istirahat dari uterus 

kurang dari 10 mmHg, tekanan aktif lebih dari 120 mmHg dan jumlah 

kontraksi tak lebih dari 3 – 4 kali setiap 10 menit. Pada penderita PD akan 

ditemukan peningkatan dari jumlah kontraksi uterus (Saxena et al, 2014). 
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Pada penderita PD kadar prostaglandin F2α selama dua hari pertama 

menstruasi lebih tinggi. Prostaglandin F2α menyebabkan hipertonus pada 

otot-otot rahim sehingga mengakibatkan hipoksia dan iskemia pada uterus 

yang menyebabkan nyeri (Hillard, 2006 & Gumanga et al, 2012). Nyeri 

berupa nyeri kram pada supra pubis pada otot-otot abdominal (Kannan et al, 

2014). Kram pada otot abdominal menyebabkan terjadinya penekanan pada 

nosiseptor sehingga nyeri dapat menyebar ke punggung dan paha (Kaur et al, 

2014). 

Menurut Vaziri et al (2014), nyeri pada PD biasanya diikuti dengan 

gejala sistemik. Nyeri dan gejala sistemik yang muncul berkaitan dengan 

adanya peningkatan jumlah prostaglandin. Wanita dengan nyeri PD berat 

akan menunjukkan tingkat prostaglandin F2α yang tinggi. Konsentrasi dari 

vasopressin dan leukotrien pada wanita yang mengalami nyeri PD berat 

ditemukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan wanita yang mengalami 

nyeri PD ringan (Hillard, 2006; Gumanga et al, 2012; & Saxena et al, 2014). 

Selain dari adanya perubahan produksi dari hormon, stress juga merupakan 

salah satu penyebab terjadinya nyeri PD (Vaziri et al, 2014). 

Stress dapat mempengaruhi kerja dari sistem saraf simpatik. Sistem 

saraf simpatik merupakan sistem saraf yang mensarafi saraf yang meninervasi 

otot-otot rahim. Stress akan menyebabkan terjadinya hiperaktivitas dari 

sistem saraf simpatik yang mengakibatkan peningkatan kontraksi uterus 

sehingga menimbulkan nyeri (Vaziri et al & Kaur et al, 2014). 

5. Tanda dan Gejala 

Primary dysmenorrhea dimulai setelah menarche atau menstruasi 

pertama yaitu ketika ovulasi mulai teratur (Gamit et al, 2014 & Omidvar et al, 
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2016). PD ditandai dengan nyeri spasmodic atau nyeri kram menstruasi, 

terkadang menyebar seperti nyeri akan melahirkan, nyeri mulai dirasakan 

hanya beberapa jam sebelum atau pada saat terjadinya aliran menstruasi, 

gejala PD berlangsung sampai 2 – 3 hari saja. Pada PD nyeri dirasakan intens 

pada hari pertama atau kedua, lebih tepatnya 24 – 36 jam. Hal ini sesuai 

dengan waktu maksimal pelepasan prostaglandin ke dalam cairan menstruasi 

(Dawood, 2006). 

Gejala umum pada pada PD adalah nyeri kram pada supra pubik yang 

dapat menyebar ke punggung bawah belakang sampai ke paha. Nyeri kram 

PD sering disertai dengan gejala sistemik seperti mual, muntah, diare, 

kelelahan, lekas marah, pusing, dan pingsan. Seringkali puncak rasa nyeri 

dirasakan pada saat volume pendarahan (Novia et al, 2008; Vaziri et al, 2014 

& Dawood, 2006). Gejala lain pada pramenstruasi atau menstruasi molmima 

adalah nyeri payudara, sakit kepala, perut kembung dan perubahan suasana 

hati. Perbedaan gejala pada PD dengan secondary dysmenorrhea adalah pada 

secondary dysmenorrhea nyeri dapat dimulai sejak beberapa hari atau bahkan 

2 minggu sebelum terjadinya pendarahan dan nyeri dapat berlangsung sampai 

akhir dari mentruasi (Hillard, 2006). 

C. Nyeri 

The International Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan 

nyeri sebagai pengalaman sensorik subyektif dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun 

potensial atau menggambarkan terjadinya kerusakan. Nyeri adalah suatu gejala 

yang menggambarkan terjadinya kerusakan pada jaringan. Nyeri merupakan 

sebuah respon normal terhadap suatu kerusakan. Apabila nyeri tidak terkontrol 
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maka dapat menyebabkan gangguan psikologi termasuk stress, cemas, dan 

depresi (Marandina, 2014).  

Nyeri dapat diukur dengan menggunakan alat ukur Verbal Rating Scale 

(VRS), Numeric Pain Rating Scale (NPRS), Faces Pain Rating Scale dan Visual 

Analogue Scale (VAS). VAS merupakan alat untuk mengukur nyeri yang 

biasanya digunakan pada studi kesehatan. Bentuk umum VAS antara lain satu 

garis horizontal dengan panjang 100 mm atau 10 cm dengan penggambaran 

verbal dan dilengkapi keterangan di setiap tepi garis, yaitu tidak ada nyeri-nyeri 

berat (Kersten et al, 2012).  

            
Gambar 2.1. VAS (Powell et al, 2010) 

Prosedur pengukuran nyeri menggunakan metode VAS dimulai dari 

penjelasan verbal mengenai arti dari garis horizontal dan meminta pasien untuk 

memberikan tanda titik pada garis horizontal yang telah disediakan yang mana 

tanda titik tersebut menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. 

Kemudian titik yang telah diberikan oleh pasien diinterpsrestasikan 

menggunakan penggaris untuk mengetahui skala nyeri pasien. Penilaian VAS 

dibagi menjadi 4 kategori yaitu; 1) nilai 0 – 4 mm tidak nyeri; 2) nilai 5 – 44 mm 

nyeri ringan; 3) nilai 45 – 74 mm nyeri sedang dan; 4) nilai 75 – 100 mm nyeri 

berat  (Hawker et al, 2011). 

Metode pengukuran VAS memiliki kelebihan dan kekurangan seperti alat 

pengukur lainnya. Kelebihan dari menggunakan metode VAS adalah mudah dan 

cepat. Untuk mengukur nyeri dengan menggunakan metode VAS hanya 

diperlukan waktu kurang dari 1 menit saja. Kelemahan metode VAS adalah tidak 
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dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, demensia dan penurunan 

kesadaran (Marandina, 2014). 

D. Hubungan antara Nyeri dan Latihan 

Nyeri pada PD merupakan nyeri yang diakibatkan oleh karena peningkatan 

sekresi dan pelepasan dari prostaglandin yang menyebabkan peningkatan 

kontraksi pada uterus sehingga pembuluh sekitar uterus mengalami vasokintriksi 

(Hillard, 2006). Peningkatan kontraksi dan vasokontriksi pada pembuluh sekitar 

uterus menyebabkan nyeri tajam, hipoksia dan iskemia pada uterus. Nyeri berupa 

nyeri kram pada supra pubis pada otot-otot abdominal (Kannan et al, 2014). 

Kram pada otot abdominal menyebabkan terjadinya penekanan pada nosiseptor 

sehingga nyeri dapat menyebar ke paha dan punggung (Shahr-jerdy et al, 2012). 

Nyeri pada punggung akan semakin diperberat jika ditemukan kelemahan 

pada otot-otot core. Kelemahan pada otot-otot core akan meyebabkan 

ketidakstabilan pada regio lumbar yang dapat mengakibatkan cedera dan 

ketidakoptimalan lumbar dalam mengatasi stress fungsional yang menyebabkan 

nyeri diseluruh bagian perut dan punggung bawah sehingga nyeri meningkat 

(Kaur et al, 2014). Nyeri pada PD dapat membuat penderitanya mengalami 

penurunan aktivitas sehingga tak sedikit dari penderitanya mengalami stress 

(Vaziri et al, 2014).  

Penelitian yang dilakukan pada populasi umum menunjukkan bahwa, 

wanita yang melakukan latihan rutin seperti latihan aerobic dapat menurunkan 

nyeri daripada wanita yang tidak melakukan latihan. Latihan dapat meningkatkan 

aliran darah dan metabolisme menuju uterus sehingga dapat menurunkan nyeri 

akibat hipoksia dan iskemia. Wanita yang melakukan latihan dengan rutin akan 

mengalami perubahan hormonal karena latihan dapat menekan produksi dari 
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prostaglandin dan meningkatkan sekresi endorphin. Endorphin merupakan 

analgesik non-spesifik yang dapat menurunkan nyeri. Endorphin dapat 

meningkatkan nilai ambang rangsang nyeri dan mengurangi stress. Stress 

merupakan faktor yang meningkatkan kerja dari sistem saraf simpatik, sistem 

saraf simpatik merupakan sistem saraf yang mensarafi saraf yang meninervasi 

otot-otot rahim. Ketika stress akan menyebabkan hiperaktif dari sistem saraf 

simpatik yang dapat menyebabkan peningkatan kontraksi uterus (Kaur et al, 

2014; Saleh et al, 2016; & Vaiyapuri et al, 2016). 

Secara tidak langsung latihan memberikan efek analgesik yang dapat 

menurunkan nyeri. Salah satu latihan yang dapat dilakukan adalah stretching dan 

strengthening exercise untuk mengatasi kram dan kelemahan otot yang dapat 

memperburuk gejala PD. Stretching dan strengthening exercise merupakan salah 

satu modalitas fisioterapi yang termasuk dalam terapi latihan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Saleh et al (2016) menunjukkan bahwa, core 

stretching dan strengthening exercise memberikan efek yang signifikan dalam 

menurunkan nyeri dan merupakan latihan yang aman untuk dilakukan sehingga 

core stretching dan strengthening exercise menjadi pilihan yang tepat untuk 

mengatasi PD. 

E. Kombinasi Core Stretching dan Strengthening Exercise 

1. Definisi 

Stretching atau peregangan umumnya fokus pada peningkatan 

pemanjangan dari musculotendinosus yang pada dasarnya meningkatkan 

jarak antara origo dan insertio dari otot. Pada peregangan, panjang otot 

berbanding terbalik dengan ketegangan otot yang mana ketika terjadi 

penurunan ketegangan otot akan menyebabkan peningkatan pada 
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pemanjangan otot dan sebaliknya. Jika ketegangan otot meningkat maka akan 

terjadi penurunan dari panjang otot (Page, 2012). Sedangkan strengthening 

atau penguatan fokus terhadap peningkatan kekuatan otot untuk sebuah 

gerakan atau untuk peningkatan stabilitas. Strengthening exercise bertujuan 

untuk mengurangi nyeri punggung. Pada atlet strengthening exercise 

digunakan untuk meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya cedera. 

(Akuthota et al, 2008). 

Stretching core muscle pada PD bertujuan untuk mengurangi 

penekanan pada abdomen yang disebabkan oleh kontraksi uterus yang 

mengalami peningkatan. Kontraksi uterus menyebabkan terjadinya 

peningkatan tegangan pada otot-otot perut sehingga menekan nosiseptor yang 

menyebabkan nyeri. Maka, dengan melakukan core stretching akan 

mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kontraksi uterus sehingga 

dapat mengurangi nyeri, meningkatkan aliran darah ke uterus dan 

memperlancar metabolisme menuju uterus (Shahr-jerdy et al, 2012; Kaur et 

al, 2014, Rajalaxmi et al & Saleh et al, 2016). 

Strengthening core muscle bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

dan stabilitas pada otot-otot abdomen dan lumbal yang berfungsi untuk 

mempersiapkan tekanan berulang yang disebabkan oleh dysmenorrhea pada 

wanita. Regio lumbar didesain untuk menyangga berat dari tubuh dan 

berkorelasi dengan origo dan insertio dari otot dan saraf yang 

meninervasinya. Ketidakstabilan pada region lumbar akan menyebabkan 

terjadinya cedera yang menimbulkan nyeri. Ketika regio lumbar lemah maka 

lumbar tidak akan mampu menahan tekanan yang menyebabkan nyeri pada 

perut, punggung dan paha, daerah ini merupakan daerah yang sama terkena 
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efek pada wanita yang mengalami dysmenorrhea (Kaur et al, 2014). Core 

strengthening memungkinkan otot-otot intrinsic untuk melakukan performa 

yang lebih baik. Core strengthening sangat dibutuhkan oleh penderita PD 

karena dengan memiliki core yang kuat maka mereka akan mampu menahan 

tekanan biomekanik sehari-hari bahkan ketika tubuh sedang dibawah tekanan 

yang diakibatkan oleh dysmenorrhea sehingga dapat mengurangi nyeri pada 

PD terutama nyeri punggung bawah (Saleh et al, 2016). 

Penanganan pada PD haruslah menjadi suatu penanganan yang tidak 

hanya mengobati dari gejala yang terus akan timbul disetiap bulannya, tetapi 

juga dapat mencegah gejalanya timbul. Kombinasi dari core stretching dan 

strengthening exercise merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

manajemen PD karena mampu mengobati dan mencegah gejala PD. 

2. Teknik 

Kombinasi core stretching dan strengthening exercise  merupakan 

satu set latihan yang terdiri dari 6 gerakan core stretching dan  6 gerakan core 

strengthening yang merupakan latihan peregangan dan penguatan yang 

berfokus pada otot-otot abdominal dan otot-otot regio pelvic. Kombinasi core 

stretching dan strengthening exercise  dilaksanakan selama 4 minggu (6 hari 

dalam seminggu) secara rutin dan tidak melakukan latihan ini selama siklus 

menstruasi. Responden diminta untuk tidak melakukan latihan lain atau 

treatment lain selain kombinasi core stretching dan strengthening exercise  

yang diberikan. Bentuk latihannya yaitu (Kaur et al, 2014) : 
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a. Stretching Pertama 

 
Gambar 2.2. Stretching Pertama (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal berdiri dengan kedua lutut ekstensi. 

2) Fleksikan trunk dari hip joint sehingga posisi bahu dan punggung 

berada dalam satu garis lurus. 

3) Bagian tubuh atas terletak sejajar dengan lantai. 

4) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

5) Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali pengulangan dengan istirahat 

selama 3 detik. 

b. Stertching Kedua 

   
Gambar 2.3. Sretching Kedua (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal berdiri dengan kedua lutut ekstensi. 

2) Mengangkat satu tumit dari lantai. 



24 
 

 
 

3) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

4) Ulangi gerakan ini sebanyak 20 kali pengulangan dengan istirahat 

selama 3 detik. 

5) Lakukan bergantian dengan tumit lainnya. 

c. Stretching Ketiga 

  
 Gambar 2.4. Stretching Ketiga (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal pasien berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu. 

2) Kedua tangan diangkat lurus ke depan sampai sejajar dengan bahu. 

3) Tekuk kedua lutut secara bersamaan. 

4) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

5) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan dengan istirahat selama 

3 detik. 

d. Stretching Keempat 

   
Gambar 2.5. Stretching Kempat (dokumentasi pribadi) 
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1) Posisi awal berdiri dengan kaki dibuka lebih lebar dari pada bahu. 

2) Bungkkukkan badan untuk menyentuh pergelangan kaki kiri dengan 

tangan kanan. 

3) Posisi tangan kiri membentang ke atas kepala. 

4) Posisi kepala berada di tengah dan kepala dirotasikan menghadap 

tangan kiri. 

5) Lakukan secara bergantian untuk kaki lainnya dengan metode yang 

sama. 

6) Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali pada masing-masing kaki. 

e. Stretching Kelima 

  
Gambar 2.6. Stretching Kelima (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal tidur terlentang sehingga bahu, punggung dan kaki 

nenempel pada lantai. 

2) Tekuk kedua lutut secara bersamaan hingga menyentuh dagu dengan 

bantuan kedua tangan. 

3) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

4) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan dengan istirahat selama 

3 detik.  

 



26 
 

 
 

f. Stretching Keenam 

  
Gambar 2.7. Stertching Keenam (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal berdiri dengan bersandar pada dinding. 

2) Letakkan kedua tangan dibelakang kepala dengan siku searah dengan 

pandangan mata. 

3) Kontraksikan otot perut tanpa menekuk columna vertebralis. 

4) Tahan kontraksi selama 5 detik dan kembali keposisi awal. 

5) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan dengan istirahat selama 

3 detik. 

g. Pelvic Bridging 

  
Gambar 2.8. Pelvic Bridging (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal tidur terlentang dengan knee fleksi. 

2) Posisi tangan berada di sebelah badan. 

3) Naikkan panggul ke atas sampai batas kenyamanan. 
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6) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

7) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan dengan istirahat selama 

3 detik.  

h. Plank 

  
Gambar 2.9. Plank (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal tidur tengkurap dengan elbow fleksi di bawah dada. 

2) Pembebanan pada kedua siku dan jari-jari kaki. 

3) Angkat badan dengan lengan bawah pada posisi siku menekuk 90 

derajat diikuti dengan pergerakan jari-jari kaki menjinjit. 

4) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

5) Ulangi gerakan sebanyak 5 kali pengulangan dengan istirahat selama 

3 detik.  

i. Cat and Camel 

Gambar 2.10. Cat and Camel (dokumentasi pribadi) 

1) Posis awal merangkak (prone kneel). 
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2) Tarik napas dalam dari hidung sambil membuat punuk pada bagian 

punggung seperti kucing. 

3) Buang napas dari mulut sambil melengkungkan tulang belakang 

seperti unta. 

4) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan. 

j. Single Leg Abdominal Press 

  
Gambar 2.11. Single Leg Abdominal Press (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal tidur terlentang dengan kedua lutut menekuk. 

2) Fase pertama, tangan yang berada di bagian dalam lutut mendorong 

lutut ke arah luar atau menahan gerakan lutut ke dalam dan lutut 

bergerak kearah dalam. 
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3) Fase kedua, tangan yang berada di bagian luar lutut mendorong lutut 

ke arah dalam atau menahan gerakan lutut ke luar dan lutut bergerak 

ke arah luar. 

4) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

5) Ulangi gerakan sebanyak 5 kali pengulangan dengan istirahat selama 

3 detik.  

7) Lakukan secara bergantian untuk kaki lainnya dengan metode yang 

sama. 

k. Double Leg Abdominal Press 

 
Gambar 2.12. Double Leg Abdominal Press (dokumentasi pribadi) 

 
1) Posisi awal tidur terlentang dengan kedua lutut menekuk. 

2) Posisi kedua tangan berada pada lutut bagian atas. 

3) Tekuk kedua lutut ke arah dada kemudian kedua tangan memberikan 

tahanan ke arah kaki agar lutut tidak dapat menukuk dan lakukan 

kontraksi isometric. 
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6) Tahan posisi ini selama 5 detik kemudian kembai ke posisi awal. 

4) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali kontraksi dengan istirahat selama 3 

detik. 

l. Curl Up 
 

  
Gambar 2.13. Curl Up (dokumentasi pribadi) 

1) Posisi awal tidur terlentang dengan posisi kedua lutut menekuk. 

2) Genggam kedua tangan di belakang kepala. 

3) Gerakkan badan ke arah lutut. 

4) Ulangi gerakan sebanyak 10 kali pengulangan. 

 


