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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pelvic rocking exercise 

1. Definisi Pelvic rocking exercise 

Pelvic rocking exercise adalah latihan yang membuat gerakan kecil di 

panggul. Kapoor et al (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa exercise 

dapat membantu mengurangi nyeri, stress, meningkatkan mood dan kesehatan. 

Wanita yang berolahraga menunjukkan berkurangnya kejadian dismenore dan 

memliki efek lebih positif daripada wanita yang hanya duduk berdiam diri. Salah 

satu exercise yang dapat mengurangi kram menstruasi dan gejala terkait adalah 

pelvic rocking exercise. Selain itu, pelvic rocking exercise dapat mengurangi 

nyeri pada bagian punggung bawah (Zaky, 2016). 

Manfaat Pelvic rocking exercise menurut Thabet et al (2008), yaitu dapat 

memperbaiki aliran darah, merileksasi otot perut, mengurangi nyeri pelvis dan 

mengurangi tekanan pada pusat saraf, organ panggul dan saluran pencernaan. 

Latihan dapat meningkatkan pelepasan beberapa neurotransmitter termasuk 

endorfin alami (penghilang rasa sakit alami otak), katekol, estrogen, dopamin 

dan peptida opiat endogen, serta mengubah reproduksi sekresi hormon, menekan 

prostaglandin agar tidak dilepaskan dan meningkatkan rasio estrone-estradiol 

yang bertindak untuk mengurangi proliferasi endometrium dan mengalirkan 

aliran darah dari uterus. 

Latihan-latihan olahraga yang ringan sangat dianjurkan untuk mengurangi 

dismenore. Hal ini disebabkan saat melakukan olahraga tubuh akan 

menghasilkan endorphin. Endorphin dihasilkan di otak dan susunan syaraf 
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tulang belakang. Hormon ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami 

yang diproduksi otak sehingga menimbulkan rasa nyaman (Suparto, 2011). Dari 

hasil penelitian ternyata dismenore lebih sedikit terjadi pada olahragawati 

dibandingkan wanita yang tidak melakukan olahraga (Sumudarsono, 1998 dalam 

Suparto 2011). 

Hestianingsih (2017) menyatakan bahwa olahraga tetap bisa dan aman 

dilakukan bahkan ketika darah menstruasi sedang banyak-banyaknya keluar. 

Aktif bergerak tidak akan memengaruhi kondisi ketika menstruasi. Begitu pun 

sebaliknya, menstruasi tidak berpengaruh banyak terhadap aktivitas olahraga. 

Aktif bergerak, justru bisa membantu mengurangi nyeri atau kram saat 

menstruasi. Dokter spesialis kandungan Maria Sophocles, M.D., menerangkan 

bahwa keringat yang keluar saat olahraga bisa mencegah perut kram. 

2. Dosis Pelvic rocking exercise 

Suhartono (2011) menyatakan bahwa latihan olahraga akan memberikan 

efek yang berarti bagi kesehatan dan kebugaran apabila dilakukan 3 kali dalam 

seminggu. penelitian yang dilakukan di University of Arkansas oleh Dr. Fort 

menyatakan bahwa untuk membantu menghilangkan gejala pramenstruasi, harus 

melakukan latihan selama 20 menit setidaknya 3 sampai 4 kali seminggu. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan dilakukan selama tiga hari. Selain 

itu dismenore dirasakan sehari sebelum haid dan berlangsung 2 hari sampai 

berakhirnya masa haid (Larasati & Alatas, 2016). 

3. Tehnik pelvic rocking exercise 

a. Pelvic rocking  exercise menggunakan bola (Zaky, 2016). Responden 

duduk di atas bola, dan dengan perlahan menggerakan pinggul (Pelvic 

Rocking) kedepan dan belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan melingkar.  
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Gambar 2.1 dan 2.2 Pelvic Rocking Exercise gerakan ke depan dan ke 

belakang (Carolyn, 2010) 

b. Pelvic rocking exercise dengan posisi duduk (Healthwise, 2016) 

1) Duduklah di posisi yang nyaman dan netral, dengan telapak kaki rata 

di lantai (duduk di ujung kursi) 

2) Perlahan gerakkan bahu ke depan, rasakan berat badan bergerak 

mundur pada tulang belakang. 

3) luruskan perlahan, gerakan panggul dan dorong badan ke depan saat 

bahu bergerak mundur. 

4) Ulangi, perlahan gerakkan panggul ke belakang dan ke depan. 

 

Gambar 2.3 Pelvic Rock Sitting (Healthwise, 2016) 
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c. Pelvic rocking exercise dengan posisi terlentang (Jones, 2017) 

1) Terlentang dengan lutut tertekuk, dan tangan di samping tubuh. Lutut 

anda harus terpisah dengan jarak yang nyaman. 

 

Gambar 2.4 Pelvic Rock terlentang (Howlett, 2013). 

2) Tekan bagian bawah tulang belakang anda dengan kuat ke lantai, dan 

tahan selama beberapa detik 

 

Gambar 2.5 Pelvic Rock terlentang (Howlett, 2013). 

3) Tekan pinggang anda (punggung kecil anda) dengan kuat ke lantai,dan 

tahan selama beberapa detik. 

4) Gerakkan pelvis anda ke belakang dan ke depan dengan menekan 

terlebih dahulu bagian dasar tulang belakang anda, lalu bagian 

belakang pinggang anda ke lantai. Lengkapi gerakan 1 kali, lalu rileks.  
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B. Menstruasi 

1. Definisi Menstruasi  

 Menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim (endometrium) 

yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan 

kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut 

pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Jumlah darah yang keluar 

rata-rata 20–60 ml. Menstruasi pertama (menarche) pada remaja putri sering 

terjadi pada usia 11 tahun. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadi pada 

rentang usia 8-16 tahun. Menstruasi merupakan pertanda masa reproduktif 

pada kehidupan seorang perempuan, yang dimulai dari menarce sampai 

terjadinya menopause (Warianto, 2008). Menstruasi biasanya berlangsung 

selama 3-7 hari (Ramaiah, 2006).  

 Jenis hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, antara lain adalah 

sebagai berikut (Artha, 2013) : 

a. Fase Pra Ovulasi / Follikuler  

Hormon yang berperan adalah gonadotrophin releasing hormone (GnRH) 

yang disekresikan oleh hipotalamus. GnRH akan merangsang hipofisis 

anterior untuk mensekresikan FSH (Follikel Stimulating Hormon) yang 

akan merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium. Pada fase ini hanya 

satu folikel yang tumbuh menjadi sebuah sel telur (ovum). Follikel akan 

mensekresi hormon esterogen.  

b. Fase Ovulasi / Ovulatoir  

Meningkatnya kadar esterogen yang disekresi follikel pada fase pra 

ovulasi mengakibatkan kadar FSH turun sehingga menyebabkan 

hipotalamus mensekresi GnRH yang akan merangsang hipofisis anterior 
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untuk mensekresi Luteinizing hormone (LH)  yang akan mendorong 

pemasakan folikel sehingga sel telur dibebaskan. 

c. Fase Pasca Ovulasi  

Follikel yang telah melepaskan telur akan mengalami perubahan 

menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan mensekresi hormon 

progesteron yang berfungsi memelihara endometerium. 

d. Fase menstruasi 

Fase ini akan terjadi jika ovum yang dibebaskan oleh folikel tidak terbuahi 

oleh spermatozoid, di mana korpus luteum meluruh menjadi korpus 

albikans. Korpus albikans akan mensekresi esterogen. Sekresi esterogen 

menyebabkan progesteron menurun jumlahnya. Dengan menurunnya kadar 

progesteron maka dinding endometerium meluruh bersma-sama dengan 

ovum. Maka terjadilah menstruasi / perdarahan. Fase menstruasi tidak akan 

terjadi jika ovum terbuahi oleh sperma, sebab jika terjadi pembuahan maka 

korpus luteum akan mensekresikan hormon Human Chorionic 

Gonadotropin (HCG) 

2. Siklus Menstruasi 

  Siklus merupakan proses yang dialami oleh wanita pada setiap bulan. 

Menstruasi merupakan proses dalam tubuh wanita yang dimana sel telur 

(ovum) berjalan dari indung telur menuju rahim, melalui aluran yang diberi 

nama tuba fallopi. Pada saat tersebut, jaringan endometrial dalam lapisan 

endometrium di dalam rahim menebal sebagai persiapan terjadinya pembuahan 

oleh sperma. Jika terjadi pembuahan, dinding ini akan semakin menebal dan 

menyediakan tempat janin tumbuh. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, 



13 
 

jaringan endometrial ini akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk 

cairan menstruasi (Primadina, 2015).  

  Siklus mensturasi itu sendiri merupakan waktu sejak hari pertama 

mensturasi sampai datangnya mensturasi periode berikutnya, sedangkan 

panjang siklus mensturasi adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi 

yang lalu dan mulainya mensturasi berikutnya (Toduho, Kundre, Malara, 

2014). Pada keadaan normal, siklus menstruasi berbeda bagi setiap wanita 

yaitu dari 28 hingga 35 hari. Pada penjelasan dalam Bab ini, menggunakan 

siklus 28 hari. Menurut Tortora,& Derrickson, (2009) terdapat empat fase pada 

siklus menstruasi  yaitu : 

a. Fase menstruasi  

Pada siklus menstruasi dikenal dengan menstruasi yang berlangsung 

dari hari pertama yang merupakan permulaan siklus hingga kira-kira hari 

ke-5. Di ovarium, di bawah pengaruh FSH, beberapa folikel primordial 

berkembang menjadi folikel primer dan seterusnya folikel sekunder. Di 

uterus pula, terjadi aliran cairan menstruasi dari rahim menuju ke leher 

rahim, untuk kemudian keluar melalui vagina yang mengandung kira-kira 

50-150 mL darah, cairan jaringan, mukus dan sel epitel yang luruh dari 

endometrium. Luruhnya dinding endometrium ini karena terjadi penurunan 

kadar hormon estrogen dan progesteron di mana akan menstimulasi 

pelepasan prostaglandin yang menyebabkan konstriksi arteriol spiral. 

Akibatnya, sel-sel di endometrium akan kekurangan suplai oksigen dan 

akhirnya sel-sel tersebut mati dan luruh (Tortora & Derrickson, 2009). 
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b. Fase pra ovulasi  

 Pada hari ke-6 hingga ke-13, terjadi siklus preovulatori yaitu antara 

akhirnya menstruasi dan permulaan siklus ovulasi. Di ovarium, beberapa 

folikel sekunder akan mensekresi estrogen dan inhibin. Biasanya, hanya satu 

folikel sekunder yang akan berkembang menjadi folikel dominan dan yang 

lainnya mengalami atresia. Folikel-folikel sekunder yang mengalami atresia 

terjadi karena penurunan kadar FSH yang disebabkan oleh estrogen dan 

inhibin yang disekresi oleh folikel dominan. Seterusnya, folikel dominan 

akan berkembang menjadi folikel Graaf (graafian follicle) yang akan terus 

berkembang sehingga diameternya mencapai lebih kurang 20 mm dan 

tersedia untuk ovulasi. Semasa proses maturasi folikel ini, estrogen terus 

menerus dihasilkan. Untuk siklus di ovarium, fase menstruasi dan fase 

preovulatori dikenal dengan fase folikular karena terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan folikel di ovarium. Di uterus pula, estrogen yang meningkat 

hasil perkembangan folikel di ovarium tadi akan menstimulasi pembaikan 

dan penebalan endometrium. Untuk siklus di uterus, fase preovulatori juga 

dikenal sebagai fase proliferatif karena endometrium mengalami proses 

proliferasi (Tortora & Derrickson, 2009). 

c. Fase ovulasi   

 Pada siklus ovulasi terjadi pada hari ke-14. Kadar estrogen yang 

tinggi menstimulasi lebih banyak pelepasan GnRH dari hipotalamus dan 

juga menstimulasi gonadotrof di pituitari anterior untuk mensekresi LH. 

Pelepasan FSH dan LH tambahan oleh pituitari anterior turut dirangsang 

oleh FSH. Dan LH akan menyebabkan pecahnya folikel Graaf dan pelepasan 
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oosit sekunder sekitar 9 jam selepas kadar LH mencapai puncaknya (Tortora 

& Derrickson, 2009). 

d. Fase pasca ovulasi  

 Siklus terakhir yaitu fase pasca ovulatori adalah antara masa ovulasi 

dengan onset bagi siklus menstruasi yang seterusnya. Ini berlangsung dari 

hari ke-15 hingga ke-28. Di ovarium, di bawah pengaruh LH, folikel yang 

telah kosong kini menjadi korpus luteum. LH menstimulasi korpus luteum 

untuk mensekresi progesteron, estrogen, relaksin dan inhibin. Untuk siklus 

di ovarium, fase ini juga dikenal dengan fase luteal. Sekiranya oosit 

sekunder yang telah dilepaskan tadi tidak disenyawakan, korpus luteum 

akan mengalami degenerasi dan seterusnya menjadi korpus albicans. Saat 

ini, terjadilah penurunan kadar progesteron, estrogen dan inhibin dan 

menyebabkan peningkatan pelepasan GnRH, FSH dan LH. Maka 

bermulalah semula perkembangan folikel dan siklus ovarium yang baru. 

Namun, sekiranya oosit sekunder mengalami persenyawaan dan mulai 

membelah, korpus luteum tidak mengalami degenerasi dengan adanya 

hormon human chorionic gonadotropin (hCG) yang terhasil dari chorion 

dari embrio. hCG menstimulasi aktivitas sekretori korpus luteum. Di uterus 

pula, progesteron dan estrogen yang dilepaskan oleh korpus luteum akan 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan kelenjar endometrium, vaskularisasi 

di permukaan endometrium dan penebalan dinding endometrium kira-kira 

12 hingga 18 mm. siklus ini juga dikenal dengan siklus sekretorik di uterus 

karena kelenjar endometrium mulai menseksesi glikogen. Perubahan ini 

berlaku seminggu selepas ovulasi di mana kemungkinan perubahan akan 

terjadi. Apa bila tidak ada perubahan, kadar progesteron dan estrogen yang 
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menurun menyebabkan terjadinya menstruasi untuk siklus yang seterusnya 

(Tortora & Derrickson, 2009). 

C. Dismenore 

1. Definisi Dismenore 

Dismenore didefinisikan sebagai nyeri pada saat menstruasi. Kata 

dismenore berasal dari bahasa Yunani, yaitu dysmenorrhea, yang menurut arti 

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

aliran (Anisa, 2015). Dismenore merupakan nyeri pada perut bagian bawah yang 

dapat menjalar ke punggung bawah dan paha bagian atas (Brown, 2010). Nyeri 

timbul tidak lama sebelum atau bersama-sama dengan permulaan menstruasi dan 

berlangsung untuk beberapa jam, walaupun beberapa kasus dapat berlangsung 

beberapa hari (Wiknjosastro, 2009 dalam Wulandari & Afriliana, 2017). 

Tanda dan gejala dismenore primer meliputi rasa nyeri yang mulai 

dirasakan beberapa jam setelah menstruasi dan memuncak ketika aliran darah 

yang keluar menjadi berat selama hari pertama atau hari kedua selama siklus 

menstruasi, nyeri terpusat pada suprapubik menjalar ke punggung atau 

permukaan dalam paha (Slap, 2003). Adapun tanda dan gejala dismenore 

lainnya meliputi mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, sakit 

punggung, nyeri kaki, kelemahan, diare, sulit tidur, pusing, gelisah dan depresi 

(Harel, 2002 dalam Novitasari 2012). 

Dismenore pada umumnya terjadi 2–3 tahun setelah menarche (menstruasi 

pertama), umur menarche yang ideal adalah 13–14 tahun, sehingga dismenore 

lebih banyak terjadi pada usia 15–17 tahun. Selain itu pada usia tersebut terjadi 

perkembangan organ-organ reproduksi dan perubahan hormonal yang signifikan 

(Sophia, Muda, Jemadi, 2015). Statisik menunjukan bahwa usia menarche 
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dipengaruhi faktor keturunan, keadaan gizi, dan kesehatan umur (Hanifa, 2005 

dalam Suliawati, 2013). 

2. Penyebab Dismenore 

  Dismenore disebabkan oleh beberapa faktor menurut Simanjuntak 

(2008), dalam Novitasari (2012) yaitu : 

a. Faktor kejiwaan 

Dismenore banyak dialami oleh remaja yang mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan baik fisik maupun psikis. Ketidaksiapan remaja putri dalam 

mengahadapi perkembangan dan pertumbuhan pada dirinya tersebut, 

mengakibatkan gangguan psikis yang akhirnya menyebabkan gangguan 

fisiknya, misalnya gangguan menstruasi seperti dismenore. 

b. Faktor konstitusi  

Faktor konstitusi erat hubungannya dengan faktor kejiwaan sebagai 

penyebab timbulnya keluhan dismenore primer, karena faktor ini 

menurunkan ketahanan seseorang terhadap nyeri. 

c. Faktor endokrin  

Faktor endokrin primer merupakan akibat dari kontraksi uterus yang 

berlebihan. Hal yang paling utama yang menyebabkan dismenore 

hubungannya dengan faktor endokrin adalah hormon estrogen, 

progesteron, dan prostaglandin. Saat menjelang ovulasi, hormon estrogen 

akan turun diikuti kenaikan hormon progesteron (Guyton & Hall, 2007). 

Pelepasan prostaglandin oleh endometrium menyebabkan kontraksi otot-

otot polos uterus. Jika jumlah prostaglandin dihasilkan berlebihan dan 

dilepaskan ke dalam sirkulasi darah, maka selain dismenore disertai gejala-

gejala umum, seperti diare, nausea, muntah, dan flushing. 
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 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dismenore menurut 

Arulkumaran (2006) dalam Priyanti & Mustikasari (2014) antara lain:  

a. Faktor menstruasi  

1) Menarche dini, gadis remaja dengan usia menarche dini insiden 

dismenorenya lebih tinggi.  

2) Masa menstruasi yang panjang, terlihat bahwa perempuan dengan siklus 

yang panjang mengalami dismenore yang lebih parah.  

b. Paritas, insiden dismenore lebih rendah pada wanita multiparitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa insiden dismenore primer menurun setelah pertama 

kali melahirkan juga akan menurun dalam hal tingkat keparahan.  

c. Olahraga, berbagai jenis olahraga dapat mengurangi dismenore. Hal itu juga 

terlihat bahwa kejadian dismenore pada atlet lebih rendah, kemungkinan 

karena siklus yang anovulasi. Akan tetapi, bukti untuk penjelasan itu masih 

kurang. 

d. Pemilihan metode kontrasepsi, jika menggunakan kontrasepsi oral 

sebaiknya dapat menentukan efeknya untuk menghilangkan atau 

memperburuk kondisi. Selain itu, penggunaan jenis kontrasepsi lainnya 

dapat mempengaruhi nyeri dismenore.  

e. Riwayat keluarga, mungkin dapat membantu untuk membedakan 

endometriosis dengan dismenore primer.  

f. Faktor psikologis (stres)  

Pada gadis-gadis yang secara emosional tidak stabil, apalagi jika mereka 

tidak mendapat penjelasan yang baik tentang proses haid, mudah timbul 
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dismenore. Selain itu, stres emosional dan ketegangan yang dihubungkan 

dengan sekolah atau pekerjaan memperjelas beratnya nyeri. 

3. Klasifikasi Dismenore 

a. Dismenore primer 

 Dismenore primer merupakan nyeri haid yang tidak didasari kondisi 

patologis, Dismenore primer berkaitan dengan kontraksi otot uterus 

(miometrium) dan sekresi prostaglandin. Penyebab dismenore primer 

terjadi akibat endometrium yang mengandung prostaglandin meningkat 

dan mencapai tingkat maksimum pada awitan menstruasi. Prostaglandin 

menyebabkan kontraksi miometrium yang kuat dan mampu menyempitkan 

pembuluh darah, mengakibatkan iskemik, disintegrasi endometrium, 

pendarahan, dan nyeri (Morgan & Hamilton, 2009). 

 Faktor lainnya yang bisa memperburuk dismenore adalah kurang 

berolahraga, stress psikis atau stress sosial. Pertambahan umur dan 

kehamilan akan menyebabkan menghilangnya dismenore primer. Hal ini 

diduga terjadi karena adanya  kemunduran syaraf rahim akibat penuaan 

dan regangan pada waktu rahim membesar dalam kehamilan, ujung-ujung 

syaraf di rongga panggul dan sekitarnya menjadi rusak (Yatim, 2001 

dalam Anjelina, 2013). Wanita yang mengalami dismenore memiliki kadar 

prostaglandin yang 5-13 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita 

yang tidak mengalami dismenore (Anjelina, 2013). Onset awal dismenore 

primer biasanya terjadi dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah menarke 

dengan durasi nyeri umumnya 8 sampai 72 jam (Brown, 2010). 
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b. Dismenore Sekunder 

 Dismenoresekunder merupakan nyeri haid yang didasari dengan 

kondisi patologis seperti ditemukannya endometriosis atau kista 

ovarium.dismenore sekunder disebabkan adanya masalah patologis di 

rongga panggul(Brown, 2010).  

Multidimensional Scoring of Andersch and Milsom 

mengklasifikasikan nyeri dismenore sebagai berikut (Larasati & Alatas, 

2016) : 

a. Dismenore ringan didefinisikan sebagai nyeri haid tanpa adanya 

pembatasan aktifitas, tidak diperlukan penggunaan analgetik dan tidak ada 

keluhan sistemik.  

b. Dismenore sedang didefinisikan sebagai nyeri haid yang memengaruhi 

aktifitas sehari-hari, dengan kebutuhan analgetik untuk menghilangkan 

rasa sakit dan terdapat beberapa keluhan sistemik.  

c. Dismenore berat didefinisikan sebagai nyeri haid dengan keterbatasan 

parah pada aktifitas sehari-hari, respon analgetik untuk menghilangkan 

rasa sakit minimal, dan adanya keluhan sistemik seperti muntah, pingsan 

dan lain sebagainya. 

4. Mekanisme nyeri pada Dismenore (Primer) 

  Dismenore primer adalah rasa nyeri yang terjadi selama masa 

menstruasi dan selalu berhubungan dengan siklus ovulasi. Hal ini disebabkan 

oleh korpus luteum yang akan mengalami regresi apabila tidak terjadi 

kehamilan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kadar progesteron dan 

mengakibatkan labilisasi membran lisosom, sehingga mudah pecah dan 

melepaskan enzim fosfolipase A2. Fosfolipase A2 akan menghidrolisis 
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senyawa fosfolipid yang ada di membran sel endometrium dan menghasilkan 

asam arakhidonat. Asam arakhidonat bersama dengan kerusakan 

endometrium akan merangsang kaskade asam arakhidonat dan menghasilkan 

prostaglandin PGE2 dan PGF2 alfa. Wanita dengan dismenore primer 

didapatkan adanya peningkatan kadar PGE dan PGF2 alfa di dalam darahnya, 

yang merangsang miometrium. Akibatnya terjadi peningkatan kontraksi dan 

disritmi uterus, sehingga terjadi penurunan aliran darah ke uterus dan 

mengakibatkan iskemia. Prostaglandin sendiri dan endoperoksid juga 

menyebabkan sensitisasi, selanjutnya menurunkan ambang rasa sakit pada 

ujung-ujung saraf aferen nervus pelvicus terhadap rangsang fisik dan kimia 

(Sunaryo, 1989 dalam Anjelina, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Patofisiologi dismenore (Anjelina, 2013)  
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D. Nyeri 

1. Definisi Nyeri  

Nyeri (pain) adalah suatu konsep yang komplek untuk didefenisikan dan 

dipahami. Nyeri barangkali adalah suatu fenomena yang sering dihadapi oleh 

petugas kesehatan (Montes-Sandoval,1999). Nyeri bukan hanya suatu 

pengalaman sensori belaka tetapi juga berkaitan dengan motivasi dan 

komponen affektif individunya (Ardinata, 2007). 

International Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan 

nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang aktual atau potensial 

atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana terjadi kerusakan (IASP, 

1979 dalam Pinandita, Purwanti, Utoyo, 2012). 

2. Klasifikasi Nyeri  

Klasifikasi nyeri menurut Andarmoyo (2013) dalam Solikha (2014) meliputi : 

a. Klasifikasi nyeri berdasarkan durasi, dibedakan menjadi nyeri akut dan 

nyeri kronik : 

1) Nyeri akut 

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit, atau 

intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat, dengan intensitas 

yang bervariasi (ringan sampai berat) dan berlangsung untuk waktu 

singkat.Nyeri akut berlangsung dari beberapa detik hingga enam bulan. 

2) Nyeri kronik 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermitten yang menetap 

sepanjang suatu periode waktu.Nyeri kronik berlangsung lama, 

intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 
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bulan.Nyeri kronik dapat tidak mempunyai awitan yang ditetapkan 

dengan tepat dan sering sulit untuk diobati karena biasanya nyeri ini 

tidak memberikan respons terhadap pengobatan yang di arahkan pada 

penyebabnya. 

a. Klasifikasi nyeri berdasarkan asal 

1) Nyeri nosiseptif 

Nyeri nosiseptif (nociceptive pain) merupakan nyeri yang diakibatkan 

oleh aktivasi atau sensititasi nosiseptor perifer yang merupakan reseptor 

khusus yang mengantarkan stimulus noxious.Nyeri nosiseptif perifer 

dapat terjadi karena adanya stimulus yang mengenai kulit, tulang, sendi, 

otot, jaringan ikat, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi pada nyeri post 

operatif dan nyeri kanker.  

 Dilihat dari sifat nyerinya maka nyeri nosiseptif merupakan nyeri 

akut.Nyeri akut merupakan nyeri nosiseptif yang mengenai daerah 

perifer dan letaknya lebih terlokalisasi. 

2) Nyeri neuropatik  

Nyeri neuropatik merupakan suatu hasil cedera atau abnormalitas yang 

di dapat pada struktur saraf perifer maupun sentral. Berbeda dengan 

nyeri nosiseptif, nyeri neuropatik bertahan lenih lama dan merupakan 

proses input saraf sensorik yang abnormal oleh sistem saraf perifer. 

Nyeri ini lebih sulit diobati. Pasien akan mengalami nyeri seperti 

terbakar, tingling, shooting, shock like, hypergesia, atau allodinya. 

Nyeri neuropatik dari sifat nyerinya merupakan nyeri kronis. 
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b. Klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi 

1) Superficial atau kutaneus  

Nyeri superficial adalah nyeri yang disebabkan stimulasi 

kulit.Karakteristik dari nyeri ini berlangsung lama dan 

terlokalisasi.Nyeri biasanya terasa sebagai sensasi yang 

tajam.Contohnya tertusuk jarum suntik dan luka potong kecil atau 

laserisasi. 

2) Visceral dalam  

Nyeri visceral adalah nyeri yang terjadi akibat stimulasi organ-organ 

internal. Karakteristik nyeri bersifat difus dan dapat menyebar ke 

beberapa arah. Durasinya bervariasi tetapi biasanya berlangsung lebih 

lama daripada superfisial. Nyeri ini juga menimbulkan rasa tidak 

menyenangkan, dan berkaitan dengan mual dan gejala-gejala otonom. 

Nyeri dapat terasa tajam, tumpul, atau unik tergantung organ yang 

terlibat. Contoh sensasi pukul (crushing) seperti angina pectoris dan 

sensasi terbakar seperti pada ulkus lambung. 

3) Nyeri alih (referred pain) 

Nyeri alih merupakan fenomena umum dalam nyeri viseral karena 

banyak organ tidak memiliki reseptor nyeri. Jalan masuk neuron sensori 

dari organ yang terkena. Karakteristik nyeri dapat terasa di bagian 

tubuh yang terpisah dalam sumber nyeri dan dapat terasa dengan 

berbagai karakteristik. Contoh nyeri yang terjadi pada infark miokard, 

yang menyebabkan nyeri alih ke rahang, lengan kiri, batu empedu, yang 

dapat mengalihkan nyeri ke selangkangan. 
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4) Radiasi  

Nyeri radiasi merupakan sensasi nyeri yang meluas dari tempat awal 

cedera ke bagian tubuh yang lain. Karakteristiknya nyeri terasa seakan 

menyebar ke bagian tubuh bawah.Nyeri dapat menjadi intermitten atau 

konstan. Contoh nyeri punggung bawah akibat diskus intervertebral 

yang ruptur disertai nyeri yang meradiasi sepanjang tungkai dari iritasi 

saraf sciatik. 

3. Mekanisme Nyeri  

Nyeri berdasarkan mekanismenya melibatkan persepsi dan respon 

terhadap nyeri tersebut. Mekanisme timbulnya nyeri melibatkan empat proses 

(McGuire & Sheilder, 1993; Turk & Flor, 1999 dalam Ardinata 2007), yaitu: 

a. Transduksi/Transduction 

Transduksi adalah proses dari stimulasi nyeri dikonfersi kebentuk yang 

dapat diakses oleh otak (Turk & Flor,1999). Proses transduksi dimulai 

ketika nociceptor yaitu reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang 

nyeri teraktivasi. Aktivasi reseptor ini (nociceptors) merupakan sebagai 

bentuk respon terhadap stimulus yang datang seperti kerusakan jaringan. 

b. Transmisi/Transmission 

Transmisi adalah serangkaian kejadian-kejadian neural yang membawa 

impuls listrik melalui sistem saraf ke area otak. Proses transmisi melibatkan 

saraf aferen yang terbentuk dari serat saraf berdiameter kecil ke sedang serta 

yang berdiameter besar (Davis, 2003). Saraf aferen akan ber-axon pada 

dorsal horn di spinalis. Selanjutnya transmisi ini dilanjutkan melalui sistem 

contralateralspinalthalamic melalui ventral lateral darithalamus menuju 

cortex serebral. 
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c. Modulasi/Modulation 

Proses modulasi mengacu kepada aktivitas neural dalam upaya mengontrol 

jalur transmisi nociceptor tersebut (Turk & Flor, 1999). Proses modulasi 

melibatkan system neural yang komplek. Ketika impuls nyeri sampai di 

pusat saraf, transmisi impuls nyeri ini akan dikontrol oleh sistem saraf pusat 

dan mentransmisikan impulsnyeri ini kebagian lain dari sistem saraf seperti 

bagian cortex. Selanjutnya impuls nyeri ini akan ditransmisikan melalui 

saraf-saraf descend ke tulang belakang untuk memodulasi efektor. 

d. Persepsi/Perception 

Persepsi adalah proses yang subjective (Turk & Flor, 1999). Proses persepsi 

ini tidak hanya berkaitan dengan proses fisiologis atau proses anatomis saja 

(McGuire & Sheildler, 1993), akan tetapi juga meliputi cognition 

(pengenalan) dan memory (mengingat) (Davis, 2003). Oleh karena itu, 

faktor psikologis, emosional, dan berhavioral (perilaku) juga muncul 

sebagai respon dalam mempersepsikan pengalaman nyeri tersebut. 

4. Alat untuk mengukur nyeri  

Numeric Rating Scale merupakan alat ukur skala nyeri unidimensional 

yang berbentuk garis horizontal sepanjang 10 cm, metode ini menggunakan 

angka-angka untuk menggambarkan range dari intensitas nyeri. Umumnya 

pasien akan menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan dari angka 0-10. 

“0” menggambarkan tidak ada nyeri sedangkan “10” menggambarkan nyeri 

yang hebat (Wahyuningtyas, 2015). 

NRS dianggap sederhana dan mudah dimengerti,sensitif terhadap dosis, 

jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Lebih baik daripada VAS terutama untuk 

menilai nyeri akut. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata 



27 
 

untuk menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan 

tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar 

kata yang menggambarkan efek analgesik (Yudiyanta, Khoirunnisa, & 

Novitasari, 2015).  

 

Gambar 2.6 Numeric Rating Scale (Yudiyanta, Khoirunnisa, & Novitasari, 

2015). 

 

Keterangan : 

0  : Tidak nyeri  

1-3  : Nyeri ringan  

4-6  : Nyeri sedang 

7-9 : Nyeri berat terkontrol 

10  : Nyeri berat tidak terkontrol  


