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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Secara etimiologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Remaja 

(adolescence) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah periode usia antara 

10 sampai 19 tahun, sedangkan menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

menyebutkan kaum muda (youth) untuk usia antara 15 sampai 24 tahun. Sementara 

itu, menurut The Health Resources and Service Administrations Guidelines Amerika 

Serikat, rentang usia remaja adalah 11-21 tahun dan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu 

remaja awal (11-14 tahun); remaja menengah (15-17 tahun); dan remaja akhir (18-21 

tahun). Sekitar 1 miliar manusia atau setiap 1 di antara 6 penduduk dunia adalah 

remaja. Sebanyak 85% di antaranya hidup di Negara berkembang. Di Indonesia, 

jumlah remaja dan kaum muda berkembang sangat cepat. Pada tahun 1970 dan 2000 

kelompok umur 15-24 tahun jumlahnya meningkat dari 21 juta menjadi 43 juta atau 

dari 18% menjadi 21% dari total jumlah populasi penduduk Indonesia. (Kusmiran 

2011). 

Saat remaja terjadi perubahan fungsi fisiologi pada tubuh seseorang, baik laki-

laki maupun perempuan. Salah satu perubahan fisiologi pada perempuan adalah 

menstruasi, menstruasi merupakan proses alamiah yang terjadi pada perempuan. 

Menstruasi merupakan pendarahan yang teratur dari uterus sebagai tanda bahwa 

organ kandungan telah berfungsi matang (Kusmiran, 2011). Pada saat menstruasi 

sebagian banyak perempuan akan mengalami nyeri atau biasa disebut Dismenore. 

Dismenore adalah keadaan nyeri dan kram di bagian abdomen, kadang disertai sakit 

punggung serta dapat mengganggu aktivitas sehari-hari yang dirasakan tepat 

sebelum atau selama haid (Kusmiran, 2011). Dismenore dapat dikategorikan menjadi 
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dua kelompok, yaitu primer dan skunder. Dismenore primer didefinisikan sebagai 

nyeri haid normal yang dirasakan wanita di daerah panggul. Sedangkan dismenore 

sekunder adalah nyeri haid yang terkait dengan patofisiologi, dan mulai timbul 

dalam jangka waktu yang lama setelah menarche atau menstruasi pertama. Hal ini 

dapat disebabkan karena adanya gangguan endometriosis, kista ovarium, 

adenomiosis, mioma uteri, dan stenosis serviks (Unsal et al, 2010). 

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia cukup besar, rata-rata lebih dari 50% 

perempuan di setiap Negara. Di Amerika angka presentasenya sekitar 60%, di 

Swedia sekitar 72%, sementara di Indonesia sendiri mencapai 55% (Proverawati dan 

Misaroh, 2009). Penelitian yang dilakukan Gorge dan Bahduri di India ditemukan 

sebanyak 87,7% gadis-gadis remaja India mengalami dismenore (Kural, et al 2015 ). 

Dismenore dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketidak hadiran remaja 

putri ke sekolah. Menurut Coco (2005) dalam Ridwan (2015) menjelaskan studi 

epidemiologi di Mesir melaporkan bahwa 75% dari remaja yang mengalami 

dismenore 20,3% dilaporkan tidak hadir sekolah karena keparahan gelaja yang 

dialami. Suatu studi lain yang dilakukan Mohamed (2013) menjelaskan bahwa 

dismenore memiliki efek penurunan pada kualitas hidup seperti berkurangnya 

kemampuan konsentrasi, perubahan dalam aktifitas fisik yang normal, efek buruk 

pada psikososial, gangguan tidur, absen dari sekolah, dan masuk rumah sakit. Hal ini 

didukung oleh penelitian Kumbhar (2011) yang melaporkan bahwa sebagian besar 

remaja yang mengalami dimenore akan mengalami mual (81,5%), cepat marah 

(70,6%) ketidak stabilan emosional (44,5%), hilangnya minat pada pekerjaan 

(61,3%), gangguan tidur (55,5%), dan pengurangan nafsu makan (52,1%) selama 

periode mentruasi. 
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Masalah yang timbul akibat nyeri dismenore dapat ditangai dengan beberapa 

penanganan yang dapat dilakukan, seperti TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation) TENS telah ditetapkan oleh American Association terapi fisik sebagai 

penerapan stimulasi listrik pada kulit untuk mengelola rasa nyeri. Penerapan panas-

dingin, pengobatan panas-dingin digunakan untuk menghambat rasa nyeri dengan 

reseptor panas  dan mengurangi rasa sakit untuk mempercepat efek penyembuhan. 

Akupuntur adalah pengobatan tradisional cina dimana metode ini menggunakan 

tubuh untuk mengembalikan keseimbangan dan merangsang beberapa titik pada 

tubuh menggunakan jarum. Pijat dapat mengurangi pikiran dan meningkatkan 

ambang nyeri pada otot. Latihan meningkatkan gerakan dan kontinuitas sehingga 

meningkatkan aliran darah, mencegah kejang dan kontarktur otot, dan 

menghilangkan rasa sakit (Demir, 2012). Myofascial Release Technique mengacu 

pada teknik pijatan manual untuk meregangkan fascia dengan tujuan menghilangkan 

nyeri, meningkatkan ROM, dan keseimbangan tubuh (Shah & Bhalara, 2012) 

Myofascial Release Techniqueadalah perawatan terapi yang menggunakan 

tekanan yang lembut dan peregangan untuk memfasilitasi pengenduran otot yang 

disebabkan kecelakaan, cedera, stress, penggunaan yang berulang, trauma dan 

operasi jaringan parut. Penghambatan pada otot akan teraba oleh terapi dengan 

teknik yang diterapkan secara langsung pada kulit pasien tanpa lotion atau minyak. 

Penekanan ini dilakukan langsung pada titik nyeri secara terus-menerus, tanpa 

pergeseran berlebih pada kulit atau pemaksaan pada jaringan ikat, minimum 

dilakukan 90-120 detik (LeBauer et al, 2008). 

Menurut Ajimsah, et al (2012) telah diselidiki bahwa Myofascial Release 

Technique dapat mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas kehidupan pasien 

Parkinson, idiopatik skoliosis, sindrom raynaud dan sklerosis sistemik. Sedangkan 
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menurut Cantu dan Grodin (2001) dalam Maruli et al (2012) menyebutkan bahwa 

banyak manfaat dari Myofascial Release Technique yaitu memiliki efek langsung 

yang dirasakan oleh tubuh seperti pengurangan rasa nyeri melalui efek terhadap 

aliran darah dan temperature; efek terhadap metabolisme; efek terhadap sistem 

autonomik; dan efek terhadap aktifitas fibroblastic atau synthesis collagen selama 

proses penyembuhan.   

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang timbul pada kasus dismenore dengan pemberian Myofascial 

Release Technique terhadap mahasiswi adalah: 

 Bagaimana efektifitas metode Myofascial Release terhadap penurunan nyeri 

dismenore pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang 

C. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian harus jelas dan 

tepat, maka dari itu penulis akan membagi tujuan tersebut menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Tujuan umum : untuk mengetahui efektifitas metode Myofascial Release 

terhadap penurunan nyeri dismenore pada mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasikan nyeri pada pasien sebelum menggunakan metode 

Myofascial Release Technique. 

b. Mengidentifikasikan nyeri pada pasien setelah menggunakan metode 

Myofascial Release Technique.  

c. Membandingkan perbandingan nyeri antara sebelum dan sesudah intervensi 

untuk mengetahui efektifitas Myofascial Release Technique.  
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D. Manfaat penelitian  

Manfaat peniliti yang ingin dicapai penulis pada kondisi dismenore dengan 

pemberian Myofascial Release terhadap mahasiswi UMM adalah : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mempelajari, 

mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mengambil satu kesimpulan, 

menambah pemahaman peneliti tentang manfaat yang dihasilkan dari efektifitas 

Myofascial Release Technique terhadap penurunan nyeri Dismenore pada 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Bagi Lokasi Penelitian 

Untuk memberi dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat di Kota 

Malang, Jawa Timur  tentang manfaat dari Myofascial Release Technique 

terhadap penurunan nyeri Dismenore pada mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Agar remaja wanita tetap bisa melakukan aktifitas 

fungsionalnya tanpa terganggu saat mengalami menstruasi. 

3. Manfaat bagi Profesi Fisioterapi 

Hasil penelitian ini dapat berfungsi bagi institusi-institusi kesehatan termasuk 

Fisioterapi agar dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan 

dalam mempelajari, menganalisa dandapat memberikan intervensi yang tepat 

untuk remaja wanita yang memiliki gangguan nyeri saat menstruasi. 

E. Keaslian Penelitian  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prihati 2014 dengan judul “Pengaruh 

Pemberian Myofascial Release Technique Terhadap Penurunan Nyeri dan 

Disabilitas Pada Penderita Myofascial Trigger Point Syndrome otot Upper 

Trapezius”. Penelitian ini menggunakan metode one group pre and post test 
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design. Jumlah sampel pada penelitian ini 18 orang, cara pengambilan sampe 

menggunakan metode purposive sampling yaitu sample ditentukan berdasarkan 

kriteria inklusi dan eksklusi. Data yang diperoleh disasumsikan berdistribusi 

tidak normal karenakurang dari 30 sampel, maka dilakukan uji statistik non 

parametrik. Uji beda predan post pada kelompok untuk mengetahui hasil saat 

sebelum dan sesudah terapidigunakan wilcoxon test. Uji wilcoxon untuk VAS 

pre dan post diperoleh nilai Z=-3,726 dan p= 0,001, sehingga nilai p < 0,05 dan 

untuk NDI pre dan postdiperoleh Z =-3,588, dan nilai p= 0,001 sehingga nilai p 

< 0,05. Hasil tersebutdapat disimpulkan ada pengaruh pemberian Myofascial 

Release terhadappenurunan nyeri dan disabilitas pada penderita Myofascial 

Trigger PointSyndromeotot upper trapezius. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aaron LeBauer, Robert Brtalik, Katherine Stowe 

2008 dengan judul “The effect of myofascial release (MFR) on an adultwith 

idiopathic scoliosis” penelitian ini dilakukan dengan seorang wanita berumur 18 

tahun yang mengalami scoliosis. Penelitian dilakukan selama 6 minggu yang 

terdiri dari dua sesi latihan setiap minggu dengan durasi waktu 45 menit. Untuk 

mendapatkan hasil yang akurat maka dilakukan test goniometric sebelum dan 

sesudah latihan. Studi kasus ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 

kuesioner dan pengambilan gambar pasien dari juni 2005 sampai December 

2006.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pajar Haryatno dan Heru Purbo Kuntono tahun 

2016 dengan judul “Pengaruh Pemberian Tens Dan Myofascial Release 

Terhadap Penurunan Nyeri Leher Mekanik” penelitian ini dilakukan di klinik 

Fitasoma Colomadu pada bulan April sampai dengan Juni 2015. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh pasien nyeri leher mekanik yang berobat di klinik 
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Fitasoma. Penelitian ini terdiri dari dua variable, yaitu variable bebas adalah 

Tens (X₁) dan Myofascial Release Technique (X₂) sedangkan varibel terikat 

adalah deraja Nyeri (Y₁). Dari 20 subjek penelitian diberikan intervensi terapi 

selama 2 minggu, seminggu 3 kali. Pemberian TENS dan myofascialrelease 

pada penelitian ini memilikipengaruh terhadap penurunan nyeri padapenderita 

nyeri leher mekanik yang diukurdengan VAS Scale. Hal ini juga dapat diketahui 

dari hasil analisis statistic dengan menggunakan wilcoxon test.Diperoleh nilai p 

= 0,000 yang artinyasecara bermakna ada pengaruh yangdiberikan TENS dan 

myofascial releaseterhadap penurunan nyeri leher mekanik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Thakur, Manisha, Narkeesh A& Kanimozhi

tahun 2013 yang berjudul “Efficacy of Myofascial Release in Fibromyalgia”.

Penelitian ini dilakukan selama dua minggu dengan 52 pasien secara acak dari

umur 25-65 tahun yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ditunjuk

sebagai kelompok konvensional dimana kelompok ini diberikan pengobatan

secara konvensional seperti seperti Hot Packs, terapi interferensial, ultrasound,

active exercise, dan latihan pernapasan. Kelompok 2 yaitu kelompok

eksperimen dimana kelompok ini diberikan pengobatan Myofascial Release

Technique. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengobatan

convensional dan Myofascial Release Technique sama-sama bisa mengurangi

nyeri, gangguan tidur, dan kecamasan bila terjadi fibromyalgia.


