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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Masa remaja adalah fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan 

manusia. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang 

ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. 

Perubahan yang paling awal muncul yaitu perkembangan secara biologis. Salah satu 

tanda keremajaan secara biologi yaitu mulainya remaja mengalami menstruasi. 

Menstruasi dimulai saat pubertas dan kemampuan seorang wanita untuk mengandung 

anak atau masa reproduksi. Menstruasi biasanya dimulai antara usia 10 sampai 16 

tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk kesehatan wanita, dan status nutrisi 

(Puji, 2010 dalam Lestari, 2013). 

 Menstruasi adalah meluruhnya jaringan endometrium karena tidak adanya sel 

telur yang dibuahi oleh sperma, peristiwa itu begitu wajar dan alami sehingga dapat 

dipastikan bahwa semua wanita yang normal pasti akan mengalami proses tersebut 

(Cahyaningtyas & Wahyuliati, 2007). Setiap wanita memiliki pengalaman 

menstruasi yang berbeda-beda. Sebagian wanita mendapatkan menstruasi tanpa 

keluhan, namun tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan menstruasi disertai 

keluhan sehingga mengakibatkan rasa ketidaknyamanan berupa dismenore (Badziah, 

2003 dalam Suraya, 2014). 

 Dismenore adalah gangguan menstruasi yang umum dialami remaja yang 

ditandai dengan nyeri atau kram pada perut bagian bawah yang kadang disertai 

dengan sakit kepala, pusing, diare, perasaan kembung, mual dan muntah, nyeri 

punggung bawah, dan nyeri kaki (Aboushady & El-saidy, 2016).  Dismenore terjadi 
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sekitar waktu menstruasi biasanya pada hari pertama atau kedua dan mencapai 

puncaknya pada 24 jam pertama yang kemudian mereda setelah hari kedua sampai 

hari ketiga menstruasi (Wong, 2008 & Smith, 2003 dalam Novitasari, 2012). 

 Nyeri haid / dismenore di klasifikasi menjadi dua, yaitu (1) dismenore primer 

yang terjadi akibat dari ketidakseimbangan hormon progesterone  dalam darah 

sehingga mengakibatkan timbulnya rasa nyeri. Wanita yang mengalami dismenore  

memproduksi prostaglandin 10 kali lebih banyak dari wanita yang tidak dismenore. 

Prostaglandin  menyebabkan meningkatnya kontraksi uterus, dan pada kadar yang 

berlebih akan mengaktivasi usus besar. Sedangkan, (2) dismenore sekunder dialami 

wanita dengan kelainan tertentu, misalnya endometriosis, infeksi pelvis (daerah 

panggul), tumor rahim, apendisitis, kelainan organ pencernaan,bahkan kelainan 

ginjal (Lestari, 2013). Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada dismenore primer. 

 Menurut Santoso (2008) dismenore yang banyak terjadi adalah dismenore 

primer. Prevalensi dismenore di Indonesia sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% 

dismenore primer dan 9,36 dismenore sekunder. Dismenore primer dialami oleh 60-

75% wanita muda (Hendrick, 2006).  Sedangkan menurut Yum, Kang & Han (2017) 

nyeri haid dilaporkan 81,9% sampai 89% terjadi pada siswa perempuan, 83% siswa 

SMA, dan 79% siswa sekolah menengah. Dari jumlah tersebut, 8,0% siswa sekolah 

menengah dan 16,6% siswa SMA melaporkan kesulitan dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Nyeri menstruasi yang parah adalah penyebab umum absensi sekolah, 

dan pada 10% kasus, rasa sakitnya sangat parah sehingga mereka tidak dapat 

melakukan aktivitas normal selama 1 sampai 3 hari. 

 Dismenore dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan atau aktivitas para 

wanita khususnya remaja. Dismenore membuat wanita tidak bisa beraktivitas secara 
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normal dan memerlukan resep obat. Keadaan tersebut menyebabkan menurunnya 

kualitas hidup wanita, sebagai contoh terdapat 50 % siswi yang mengalami 

dismenore primer tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar dan motivasi belajar 

menurun karena nyeri yang dirasakan. Berkisar 30- 60% wanita yang mengalami 

dismenore  primer, sebanyak 7-15% yang tidak pergi ke sekolah atau bekerja. Sekitar 

30-90% wanita yang mengalami dismenore, sebanyak 10-20% mengeluh nyeri berat 

dan tidak dapat bekerja atau tidak dapat bersekolah (Prawirohardjo, 2005 dalam 

Suraya, 2014). 

 Dismenore primer merupakan siksaan tersendiri pada sebagian kaum remaja,  

yang harus dialami setiap bulannya, sehingga remaja harus dapat mencari solusi yang 

tepat untuk mengatasinya. Banyak cara untuk menghilangkan atau menurunkan nyeri 

haid, antara lain dengan terapi farmakologi dan nonfarmakologi (Bobak, et al., 

2004). Terapi farmakologi yaitu pemberian obat analgetik, terapi hormonal, dan obat 

nonsteroid prostaglandin. Terapi nonfarmakologi berupa kompres hangat, exercise, 

relaksasi (Sheet, 2015) akupuntur dan terapi massage (Azima et al,2015). Salah satu 

cara untuk meredakan dismenore dengan efek samping yang sedikit adalah exercise. 

Secara luas exercise dapat menurunkan frekuensi dan/atau derajat keparahan sindrom 

dismenore serta dapat meringankan ketidaknyamanan yang berkaitan dengan 

dismenore (Anisa, 2015).   

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa exercise dapat 

mengatasi dismenore. Selain itu exercise lebih aman digunakan karena proses 

fisiologis (Woo & McEneaney, 2010). Hal ini didukung hasil penelitian Daley 

(2008) yang menyatakan exercise efektif dalam menurunkan dismenore primer. 

Menurut Harry (2007) dengan melakukan exercise tubuh akan menghasilkan 

endorphin. Endorphin dihasilkan di otak dan susunan syaraf tulang belakang. 
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Apabila seseorang melakukan suatu hal yang mampu memicu pelepasan hormon 

endorphin dalam tubuhnya maka hormon tersebut akan menjadi anlagesik alami dan 

penenang alami sehingga mampu menurunkan intensitas nyeri seperti pada nyeri 

haid (Puji, 2009). 

 Adapun salah satu exercise untuk menurunkan intensitas nyeri haid adalah 

dengan pelvic rocking exercise. Sheet (2015) menyatakan bahwa pelvic rocking 

exercise adalah latihan yang membuat gerakan kecil di panggul. Gerakan ini 

menstimulasi pengeluaran hormon endorphin yang mencipatakan rasa nyaman dan 

relaksasi pada tubuh. Pelvic rocking exercise adalah salah satu tindakan kuratif 

terbaik untuk mengatasi nyeri pada dismenore. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh pelvic rocking exercise terhadap 

penurunan nyeri pada dismenore.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pelvic rocking exercise terhadap penurunan nyeri pada 

dismenore? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh pelvic rocking exercise terhadap penurunan 

nyeri pada dismenore 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nyeri pada dismenore sebelum diberikan intervensi 

pelvic rocking exercise 

b. Mengidentifikasi nyeri pada dismenore sesudah diberikan intervensi 

pelvic rocking exercise  
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c. Menganalisis nilai nyeri antara sebelum dan seusdah diberikan intervensi 

pelvic rocking exercise. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang pengaruh pelvic rocking exercise terhadap 

penurunan nyeri pada dismenore.  

2. Bagi Responden Penelitian  

Menambah wawasan tentang penanganan yang dapat dilakukan oleh 

responden untuk menurunkan nyeri ketika mengalami dismenore   

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah literatur tentang pengaruh intervensi pelvic rocking exercise 

terhadap penurunan nyeri pada dismenore.  

E. Keaslian Penelitian  

Penelitian dengan judul “Perbandingan Efektivitas Pelvic Rocking Exercise 

Dengan Isometric Exercise Terhadap Penurunan Nyeri Pada Dismenore” belum 

pernah dilakukan, tetapi terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi 

acuan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

1. Penelitian yang dilakukan Kapoor et al (2017) dengan judul : “A study to 

assess the effectiveness of pelvic rockingexercises on dysmenorrhea among 

adolescent girls”. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental 

kuantitatif dengan 2 kelompok pre tes dan post tes. Subjek penelitian 

terdapat 60 orang dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian 

dilakukan pada remaja yang bertempat tinggal di asrama perawat. Profil 

sosiodemografi dan skala skala intensitas nyeri standar (0-10) digunakan 

untuk menilai dismenore pada remaja putri. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mengetahui efektivitas pelvic rocking exercise terhadap penurunan 

nyeri pada dismenore dan hasil menunjukkan efektif.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Verma (2014) dengan judul “A Randomized 

Control Trial To Assess And Evaluate The Effectiveness Of Pelvic Rocking 

Exercises In Reducing Dysmenorrhea Among Girls Of Selected Colleges Of 

Nursing In New Delhi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

eksperimental kuantitatif dengan 2 kelompok pre tes dan post tes. Subjek 

penelitian terdapat 60 orang yang dipilih melalui tehnik random sampling, 

30 orang untuk kelompok eksperimen dan 30 orang lainnya untuk kelompok 

Kontrol. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelvic 

rocking exercise terhadap penurunan nyeri pada dismenore dan hasil 

menunjukkan efektif.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sheet (2015) dengan judul : “A Pre 

Experimental Study To Assess The Effectivness Of Pelvic Flore Exercise On 

Reducing The Pain And Discomfort Of Dysmenorrhoea Among Nursing 

Students In Selected Nursing College, Raigarh, Chhattisgarh”. Penelitian ini 

menggunakan metode pre eksperimental dengan pre test dan post tes desain. 

60 sampel terpilih dengan menggunakan tehnik non probability sampling. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelvic rocking 

exercise terhadap penurunan nyeri pada dismenore dan hasil menunjukkan 

efektif.  

 


