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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Menstruasi 

1. Defenisi Menstruasi 

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi 

merupakan pendarahan yang teratur dari uterus sebagai tanda bahwa organ 

kandungan telah berfungsi matang.  Umumnya remaja mengalami menarche atau 

menstruasi pertama pada usia 12 sampai dengan 16 tahun. Periode ini akan 

mengubah perilaku dari beberapa aspek, misalnya psikologi dan lainnya. Siklus 

menstruasi normal terjadi setiap 22-35 hari, dengan lamanya menstruasi selama 2-7 

hari (Kusmiran, 2011). 

2. Faktor yang mempengaruhi menstruasi  

a. Faktor hormon  

Hormon-hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi pada seorang 

wanita yaitu Follicle Stimulating Hormone (FSH) yang dikeluarkan oleh 

hipofisis, esterogen yang dihasilkan oleh ovarium, Luteinizing Hormone (LH) 

yang dihasilkan oleh hipofisis, serta progesterone yang dihasilkan oleh ovarium 

(Kusmiran 2011) 

b. Faktor Enzim 

Enzim hidrolitik yang terdapat dalam endometrium merusak sel yang berperan 

dalam sistesis protein, yang mengganggu metabolisme sehingga mengakibatkan 

regresi endometrium dan perdarahan (Kusmiran 2011) 

c. Faktor Vaskular  

Saat fase poliferasi terjadi pembentukan system vaskularisasi dalam lapisan 

fungsional endometrium. Pada pertembuhunan endometrium ikut tumbuh pula 
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arteri-arteri, vena-vena, dan hubungan antara keduanya. Akhirnya terjadi 

nekrosisdan perdarahan dengan pembentukan hematoma, baik dari arteri 

maupun vena (Kusmiran, 2011). 

d. Faktor Prostaglandin  

Endometrium mengandung prostaglandin E2 dan F2. Dengan adanya 

disintegrasi endometrium, prostaglandin terlepas dan menyebabkan kontraksi 

miometrium sebagai suatu factor untuk membatasi perdarahan pada saat haid 

(Kusmiran, 2011). 

3. Siklus Menstruasi 

Menurut Luklukaningsih (2014), siklus menstruasi pada wanita terdiri dari tiga 

fase, yaitu fase aliran menstruasi, fase poliferasi, dan fase sekresi. 

a. Fase Poliferasi  

Fase ini dikendalikan oleh hormone esterogen maka disebut juga fase 

“esterogenik”. Fase ini dimulai dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari siklus.s 

setiap bulan setelah haid. Hipofisis anterior mengekresikan FSH (Follicel 

Stimulating Hormone). Hormon ini berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan dan pematangan ovum dan folikel graaf. Selama pertumbuhan 

folikel menjadi folikel graaf terjadi proses pembentukan dan pengeluaran 

hormon esterogen. Esterogen berfungsi untuk membangun endometrium 

sehingga endometrium rahim menebal hingga 5-7 cm. Selain itu, esterogen 

juga mempengaruhi kelenjar serviks untuk menghasilkan cairan encer. 

Adanya esterogen akan menghambat pengeluaran FSH dan memacu 

pengeluaran LH yang dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Pada tahap 

akhir, dengan pecahnya folikel Graaf, ovum terlepas dan terlempar keluar, 

disebut ovulasi, kira-kira hari ke-14 dari suatu siklus. 
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b. Fase sekresi (fase progesteron) 

Fase ini terjadi pada hari ke-14 sampai ke-28 dari siklus. Folikel graaf yang 

pecah pada saat ovulasi berubah menjadi korpus rubrum yang mengandung 

banyak darah. Adanya LH menyebabkan korpus lubrum berubah menjadi 

korpus luteum (badan kuning). Korpus luteum mengeksresikan hormon 

progesterone. 

Selama fase sekresi, endometrium terus menebal. Arteri-arteri membesar, 

dan kelenjar endometrium tumbuh. Perubahan endometrium di pengaruhi 

oleh hormon esterogen dan progesterone yang diseksresikan oleh korpus 

luteum sesudah ovulasi. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum 

berdegenerasi sehingga progesterone dan esterogen menurun bahkan sampai 

hilang. 

c. Fase menstruasi  

Tahap ini berlangsung selama 4-6 hari dalam satu siklus. Oleh karena 

hormon esterogen dan progesterone berhenti dikeluarkan, maka 

endometrium mengalami degenerasi. Darah, mucus, dan sel epitel 

dikeluarkan sebagai darah haid dari rongga uterus ke vagina. Dengan 

menurun dan hilangnya progesterone dan esterogen, FSH aktif diproduksi 

lagi dan siklus dimulai kembali. 

B. Dismenore 

1. Defenisi Dismenore 

Nyeri menstruasi atau dismenore (dysmenorrhea, dismenore) adalah nyeri pada 

daerah panggul akibat menstruasi dan produksi zat prostaglandin. Seringkali nyeri 

dirasakan saat menstruasi pertama (menarche) (Proverawati, 2009). 
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Dismenore atau nyeri haid di defenisikan sebagai penyakit yang berat, sensasi 

kram di perut bagian bawah yang disertai dengan gejala lainnya, seperti berkeringat, 

sakit kepala, mual, muntah, diare, ini akan diraskan sebelum dan selama menstruasi 

(Ju Hong, 2013).  

2. Epidemiologi Dismenore 

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% 

perempuan di setiap Negara mengalami nyeri menstruasi. Di Amerika angka 

presentasenya sekitar 60% dan di Swedia sekitar 72%. Sementara di Indonesia 

angkanya diperkirakan 55% perempuan usia produktif yang tersiksa oleh nyeri 

selama menstruasi (Proverawati, 2009). Di mesir presentasenya 34%, Oman 94%, di 

Korea 0,9%, Bangladesh 59,8% (Sanctis, et al 2016).  

3. Fisiologi Dismenore 

 Dismenore menyebabkan nyeri pada perut bagian bawah, yang bisa menjalar ke 

punggung bagian bawah dan tungkai. Nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang-

timbul atau sebagai nyeri tumpul yang terus menerus ada (Lestari, 2013). Hal ini 

disebabkan pada saat menstruasi lapisan rahim yang rusak dikeluarkan dan 

digantikan yang baru,  senyawa molekul prostaglandin dilepaskan. Zat tersebut 

mempunyai fungsi yang salah satunya adalah membuat dinding rahim berkontraksi 

dan pembuluh darah sekitarnya terjepit (konstriksi) yang menimbulkan iskemik 

jaringan. Selain itu prostaglandin juga merangsang saraf nyeri di rahim sehingga 

menambah intensitas nyeri. Zat prostaglandin juga di dapatkan di beberapa bagian 

tubuh, hal ini menjelaskan mengapa ada gejala-gejala yang menyertai nyeri saat 

terjadi menstruasi. Sebelum menstruasi terjadi zat ini meningkat dan begitu 

mentruasi terjadi, kadar prostaglandin menurun. Hal ini dapat menjelaskan mengapa 
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sakit cenderung berkurang setelah beberapa hari pertama menstruasi (Proverawati, 

2009). 

4. Klasifikasi Dismenore  

Dismenore terbagi menjadi dua macam:  

a. Nyeri Haid Primer, yaitu nyeri yang timbul sejak haid pertama kali dan akan 

pulih sendiri dengan berjalannya waktu, tepatnya setelah stabilnya hormon 

tubuh atau perubahan posisi rahim setelah menikah dan melahirkan. Nyeri haid 

itu normal, tetapi dapat berlebihan jika dipengaruhi oleh faktor psikis dan fisik, 

seperti stress, syok, penyempitan pembuluh darah, penyakit yang menahun, 

kurang darah, dan kondisi tubuh yang menurun. Gejala tersebut tidak 

membahayakan kesehatan (Kusmiran, 2011).  

 Menurut Mohamed (2013) Dismenore primer didefenisikan sebagai nyeri 

menstruasi pada wanita dengan anatomi panggul normal, biasanya dimulai saat 

remaja.Hal ini ditandai dengan nyeri kram daerah panggul sebelum menstruasi 

dan selama menstruasi berlangsung 1 sampai 3 hari. 

b. Nyeri haid sekunder, yitu nyeri yang biasanya baru muncul kemudian, yaitu jika 

ada penyakit atau kelainan yang menetap seperti infeksi rahim, kista atau polip, 

tumor sekitar kandungan, serta kelainan kedudukan rahim yang mengganggu 

organ dan jaringan sekitar (Kusmiran, 2011).    

 Menurut Proverawati (2009) Dismenore sekunder (disebut juga sebagai 

dismenore ekstrinsik, acquired) adalah nyeri menstruasi yang terjadi karena 

kelainan ginekologi, misalnya: endometriosis (sebagian besar), fibroids, 

adenomyosis. Hal ini bisa juga terjadi karena kasus infeksi, mioma, submucosa, 

polip corpus uteri, retroflexio uteri fixate, gynatresi, tumor ovarium.  
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5. Faktor Penyebab Dismenore

Menurut Lestari (2013) nyeri merupakan sesuatu yang kompleks sehingga

banyak faktor yang dapat meningkatkan atau mempengaruhi nyeri tersebut, antara 

lain: 

a. Menarche pada usia lebih awal

Menarche pada usia lebih awal menyebabkan alat-alat reproduksi belum 

berfungsi secara optimal dan belum siap mengalami perubahan – perubahan 

sehingga timbul rasa nyeri  

b. Belum pernah hamil dan melahirkan

Perempuan yang hamil biasanya mengalami alergi yang berhubungan dengan 

saraf sehingga adrenalin mengalami penurunan, serta menyebabkan leher rahim 

melebar sehingga sensasi nyeri haid berkurang bahkan hilang. 

c. Lama menstruasi lebih dari normal (7 hari)

Apabila menstruasi lebih dari normal (7 hari) maka kontraksi terus akan 

berlangsung lebih lama juga, dan semakin banyak prostaglandin yang 

dikeluarkan. Menigkatnya pengeluaran prostaglandin akan meningkatkan rasa 

nyeri  dan kontraksi uterus terus menerus akan menyebabkan suplai darah ke 

uterus terhenti dan terjadi dismenore.  

d. Kurangnya olahraga

Kejadian dismenore akanmeningkat dengan kurangnyaaktifitas selama 

menstruasi dankurangnya olah raga, hal ini dapatmenyebabkan sirkulasi darah 

danoksigen menurun. Dampak padauterus adalah aliran darah dansirkulasi 

oksigen pun berkurangdan menyebabkan nyeri. 
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6. Dampak Dismenore pada Remaja  

Dismenore dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan atau aktivitas para wanita 

kususnya remaja. Menurut Gunawan (2000) dalam Ammar (2016) menyebutkan 

bahwa di empat SLTP di Jakarta sebanyak 76,6% siswi tidak masuk sekolah 

dikarenakan nyeri haid. Hal ini didukung Mahvash (2012) 34-50% remaja yang 

mengalami dismenore primer tidak dapat hadir ke sekolah. Sedangkan menurut 

Reeder dan Koniak (2011) dalam Ammar (2016) menjelaskan dismenore primer 

tanpa patologi pelvis dialami oleh 50% wanita dan nyeri hebat yang dirasakan 

mengakibatkan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama 1 sampai 3 hari dalam 

sebulan.  

Ahuja (2016) menyebutkan bahwa ada dua dampak yang terjadi pada remaja 

yang mengalami dismenore, yaitu dampak dari segi kegiatan seperti 23 (7,6%) siswi 

dari 184 (61,33%)  meminta bantuan orang lain dalam melaksanakan beberapa 

kegiatan, dan dampak pada fisik sakit perut 138 (46%), mual 128 (42,66%), sakit 

punggung 107 (35,66%), sakit umum 79 (26,33%), sakit kepala 45 (15%), diare 17 

(5,6%).  

7. Skala pengukuran tingkat nyeri Dismenore 

Nyeri merupakan suatu perasaan atau pengalaman yang tidak nyaman baik secara 

sensori maupun emosional yang dapat ditandai dengan kerusakan jaringan ataupun 

tidak, tipe dari nyeri adalah: Cutaneous pain, Viseral pain, Neuropathic pain, Acute 

pain dan chronic pain (Syamsiyah, 2015). Asosiasi Nyeri Internasional (1997) 

menggambarkan nyeri sebagai perasaan yang tidak menyenangkan dan pengalaman 

emosional yang dihubungkan dengan aktual atau potensial kerusakan jaringan tubuh. 

Skala pengukuran Numeric Rating Scale (NRS) memiliki korelasi tinggi dan 

signifikan dalam pengukuran nyeri menstruasi. Dimana NRS (1-10) digunakan untuk 
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memastikan maksimalisasi terapi. Maka alat pengukuran ini dapat digunakan dalam 

penilaian dismenore (Ameade & Mohammed 2016). 

Menurut Breivik, et al (2008) skala NRS dengan penilaian 0 sampai 10 (tidak 

sakit sampai rasa sakit berat) lebih praktis digunakan dalam penilaian nyeri karena 

lebih mudah untuk dipahami semua orang.  

 

 

Gambar 2.1 Numeric Rating Scale (2010) 

Sumber :www.thblack.com 

 Numeric Pain Rating Scale merupakan alat ukur skala nyeri uni dimensional 

yang berbentuk garis horizontal sepanjang 10 cm, 0 menunjukan tidak nyeri dan 10 

nyeri berat. Pengukuran nyeri dilakukan dengan menganjurkan pasien untuk 

memberikan tanda pada angka yang ada pada garis lurus yang telah disediakan dan 

memberikan tanda titik dimana skala nyeri pasien dirasakan. Selanjutnya untuk 

interprestasi dilihat langsung dimana pasien memberikan tanda untuk skala nyeri 

yang dirasakannya (Marandina, 2014). 

C. Myofascial Release Technique  

1. Defenisi Myofascial Release Technique 

Myofascial Release Technique merupakan salah satu metode soft tissue 

mobilization yang efektif untuk treatment pada struktur myofascial (otot,tendon, 

ligament dan jaringan ikat). Myofascial Release Technique difokuskan pada jaringan 

lunak yaitu fascia dan otot, berperan untuk memberikan regangan atau elongasi pada 

struktur otot dan fascia dengan tujuan yaitu untuk mengembalikan kualitas cairan 
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atau lubrikasi pada jaringan fascia, mobilitas jaringan fascia dan otot, dan fungsi 

sendi normal (Grant and Riggs,2008) 

2. Hubungan Myofascial Release Terhadap Penurunan Nyeri Dismenore 

Menurut werenski (2011) dalam Dewi (2015) menyatakan bahwa myofascial 

release technique dapat digunakan untuk mengurangi nyeri akibat keluhan dari 

musculosceletal. Teori yang mendukung pernyataan itu yaitu gate control theory 

yang menyatakan ketika tubuh manusia diberikan suatu rangsangan sensorik seperti 

tekanan maka jalur sistem saraf akan mengalami perubahan dalam gerakan yaitu 

gerakan akan lebih cepat dari pada sistem saraf stimulasi nyeri. Stimulasi dari 

adanya rangsangan sensorik ini akan mempengaruhi pengirim dan penerima rasa 

nyeri yang nantinya akan menuju otak sehingga akan terjadi penutupan pintu 

gerbang yang menuju pada reseptor rasa nyeri di otak.  

Hal ini didukung oleh pernyataan Paloni (2009) dalam Dewi (2015) yang 

mengemukakan ketika pasien mendapatkan suatu pijatan seringkali akan 

memperoleh suatu efek yang menyenangkan dan mampu untuk menurunkan persepsi 

nyeri karena berkaitan dengan respon parasimpatis yang dapat melepaskan hormon 

stress, kecemasan dan rasasakit. 

3. Manfaat Myofascial Release Technique 

Manfaat yang diperoleh dari Myofascial Release Technique menghilangkan  rasa 

sakit, mengurangi rasa sakit yang diakibatkan adanya pembatasan dari suatu 

jaringan, mengurangi tingkat kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, 

memaksimalkan fungsi fisik (Thakur 2013).  

Sedangkan menurut Widiastuti (2014) myofascial release technique dapat 

menurunkan keluhan nyeri, meningkatkan kinerja, meningkatkan fleksibilitas dan 

lingkup gerak sendi, memperbaiki postur tubuh yang salah. 
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Menurut Grant dan Riggs (2009) myofascial release technique dapat berperan 

untuk memberikan stretch atau elongasi pada struktur otot dan fascia dengan tujuan 

melepas adhesion atau perlengketan, mengurangi nyeri, perbaikan postur, relaksasi. 

4. Jenis-jenis Myofascial Release Technique 

Menurut Shah and Bhalara (2012) dalam Myofascial Release Technique terdapat 

beberapa jenis penerapan yaitu, Myofascial Release Direct, Myofascial Release 

Indirect, Myofascial Release Self. 

a. Myofascial Release Direct  

Pada metode ini myofascial release bekerja pada fascia yang mengalami 

keterbatasan.Dalam penerapan ini terapis menggunakan buku-buku jari, siku, 

pergelangan tangan dan alat lainnya. Dengan sedikit kekuatan praktisi secara 

perlahan meregangkan fascia yang terbatas. 

b. Myofascial Release Indirect  

Dengan metode tidak langsung, teknik myofascial release yang digunakan 

adalah dengan peregangan yang lembut dan tekanan yang ringan. Peregangan 

lembut yang diterapkan pada fascia yang terbatas akan menghasilkan panas dan 

meningkatkan aliran darah di daerah tersebut. Proses ini mendorong kemampuan 

tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, menghilangkan rasa sakit dan 

mengembalikan kemampuan optimalnya.  

c. Myofascial Release Self  

Metode myofascial release self adalah ketika individu menggunakan objek 

untuk pembebasan fascia yang dilakukan secara sendiri. Objek yang digunakan 

seperti foam roller dan bola tenis dengan cara menumpu berat badan atau 

menggunakan gravitasi untuk penekanan sepanjang otot atau kelompok otot 

tertentu.  
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5. Metode Myofascial Release Technique 

Pada penelitian ini menggunakan Myofascial Release Technique Direct dimana 

pengaplikasian menggunakan buku jari, palmar tangan, atau siku. 

1. Tensor Fascia Latae 

 

 

 

 

 

     

 2.2 Myofascial Release Technique pada otot Tensor Fascia Latae  

   Sumber : Michael Stanborough 

Klien : Posisikan pasien dalam keadaan miring. Pastikan posisi pasien dekat 

dengan tepi tempat tidur dekat terapis. 

Terapis: Berdiri dibelakang klien sejajar dengan lingkar pinggang mereka dan 

menghadap kedepan 

Teknik: Pada otot tensor fasciae latae. Gunakan siku untuk melakukan tekanan dan 

penguluran. Gunakan berat badan sebagai  tahanan sehingga tangan terapis 

dapat melakukan tekanan penguluran dengan lebih mudah dan ringan. 

Penguluran dilakuakan perlahan kearah yang lebih rendah. Pergerakan 

dipermukaan mungkin hanya 2-3 cm. 
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2. Obturator Internus  

 

 

 

  

   

 

 

       Gambar 2.3 Myofascial Release Technique pada otot Obturator Internus 

         Sumber: Michael Stanborough 

Klien : Miringkan posisi pasien dengan kaki dan pinggul tertekuk sampai 70-90 °d 

Terapis : Berdiri di belakang pasien  

Teknik : Pada otot obturator internus lakukan penekanan dan penguluran 

menggunakan jari. Lakukan penekanan dan penguluran pada otot obturator 

internus dengan lusa 0.5–1 cm. 

Gerakan : Sambil mempertahankan kontak dengan obturator, mintalah klien untuk 

meluruskan salah satu kaki yang diterapi.  

6. Indikasi dan Kontraindikasi Myofascial Release Technique 

 Indikasi dari Myofascial Release Technique yakni nyeri kronis, sakit punggung 

dan ketidak seimbangan pelvic, nyeri pada leher dan bahu, sakit kepala, ketidak 

nyamanan pada rahang, sciatica, CTS, Tennis elbow dan golfer elbow, otot spasme, 

ketegangan otot dan kekakuan otot, vertigo, ketidaknyamanan saat menstruasi, 

fibromyalgia (Shah & Bhalara, 2012). 
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 Kontra indikasi dari Myofascial Release Technique yakni adanya peradangan 

akut, selulitis (infeksi bakteri yang berpotensi serius pada kulit), fraktur tulang, deep 

vain thrombosis, gejala serangan jantung, hematoma, osteomielitis (Grant and Riggs, 

2008) 

 

 


