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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Remaja (adolescence) merupakan masa perkembangan yang dimulai dari 

masa pubertas dan berakhir pada masa dewasa awal. Periode perkembangan 

remaja dibagi menjadi tiga : masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja 

akhir (15-19 tahun), dan masa dewasa muda (20-24 tahun). Remaja ditandai 

dengan kematangan fisik dan seksual, kebebasan sosial dan ekonomi, 

perkembangan identitas, perolehan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan hubungan dan peran dewasa, serta kapasitas untuk pemahaman 

abstrak (Das et al., 2017).  Para ahli perkembangan membedakan masa remaja 

menjadi periode awal dan akhir. Masa remaja awal kurang lebih berlangsung di 

masa sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir dan perubahan 

pubertas terjadi di masa ini. Masa remaja akhir kurang lebih terjadi pada 

pertengahan dasawarsa kedua dari kehidupan. Minat terhadap karir, pacaran 

dan eksplorasi identitas lebih menonjol pada masa ini (Santrock, 2014).  

 Masa pubertas merupakan awal penting yang menandai masa remaja,  

terjadi kematangan fisik yang berlangsung pesat, yang melibatkan perubahan 

hormonal dan tubuh. Para peneliti menemukan bahwa karakteristik pubertas 

berkembang mengikuti urutan tertentu. Pada laki-laki dimulai dari 

membesarnya penis, perkembangan testis, tumbuhnya rambut pada area 

tertentu, dan ejakulasi pertama (spermarche-hal ini biasanya berlangsung 

melalui mimpi basah). Pada perempuan diawali dari membesarnya payudara, 

tumbuhnya rambut pada area tertentu dan menstruasi pertama yang terjadi di 

siklus akhir pubertas (Santrock, 2014). 



2 

 

 

 

 Menstruasi adalah peluruhan endometrium uterus yang mengandung 

banyak pembuluh darah, terjadi setiap bulan dan berlangsung selama sekitar 3-

7 hari. Panjang siklus mentruasi adalah 28 hari, tetapi dapat bervariasi 21-35 

hari (Azis et al., 2018). Pada sebuah penelitian di Amerika, 75% dari remaja 

perempuan me ngalami beberapa masalah yang berkaitan dengan menstruasi. 

Masalah yang sering dilaporkan termasuk menstruasi yang tidak teratur, 

menstruasi dengan perdarahan berat, dan menstruasi disertai rasa nyeri. 

Masalah yang paling sering muncul adalah menstruasi yang disertai rasa nyeri 

yang dikenal sebagai dismenorea (Juniar, 2015).  

 Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Martinez et al., (2018) 

menyatakan prevalensi dismenorea di seluruh dunia bervariasi antar negara, 

mulai antara 50%-90%. Dalam sebuah studi mahasiswa Turki prevalensinya 

adalah 87,7%, dibandingkan dengan 85,5% di Ethiopia, 88% di Australia, 

89,9% pada mahasiswa di Iran, dan 64% dalam sampel mahasiswa Universitas 

Meksiko. Lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan bahwa prevalensi 

dismenorea yang berat bervariasi dari 0,9% yang dilaporkan dari Korea hingga 

59,8% dilaporkan dari Bangladesh (Helwa et al., 2018). Sementara di 

Indonesia, prevalensi dismenorea pada remaja perempuan dilaporkan sebesar 

92% (Ertiana et al., 2016). 

 Hasil dari penelitian pada responden di Kelurahan Ploso Kecamatan 

Tambak Sari Surabaya prevalensi dismenorea primer yaitu sebesar 71,3% dan 

yang tidak mengalami dismenorea primer hanya 28,8% (Ammar, 2016). 

Sebanyak 14% hingga 52% remaja peremupuan di Amerika Serikat tidak hadir 

sekolah karena dismenorea. Sementara sebanyak 53% remaja di Australia 
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mengalami keterbatasan aktivitas di kegiatan sekolah, olahraga dan kegiatan 

sosial (Juniar, 2015). 

Dismenorea adalah salah satu gangguan ginekologis yang paling umum 

dikalangan remaja perempuan (Sanctis et al., 2016). Dismenorea didefinisikan 

sebagai adanya nyeri kram yang berasal dari uterus yang terjadi selama 

menstruasi dan merupakan salah satu penyebab paling umum nyeri panggul 

dan gangguan menstruasi (Bernardi et al., 2017). Dismenorea dapat 

dikategorikan menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder. Dismenorea primer 

didefinisikan sebagai nyeri haid di kalangan wanita dengan anatomi panggul 

normal, sering dimulai pada masa remaja. Hanya diamati dalam siklus ovulasi, 

sering muncul 6 sampai 12 bulan setelah menarke tanpa patologi atau penyakit 

organik (Gebeyehu et al., 2017). Dismenorea sekunder adalah nyeri menstruasi 

yang berhubungan dengan patologi panggul seperti endometriosis, pelvic 

inflammatory disease, dan kista ovarium. Terjadi beberapa tahun setelah 

menarke (Sanctis et al., 2016). 

 Penyebab dismenorea primer yaitu terjadinya peningkatan produksi 

prostaglandin uterus. Dua jenis prostaglandin yang terlibat dalam patogenesis 

dismenorea yaitu       yang dapat mengakibatkan kontraksi atau relaksasi 

miometrium dan      berfungsi normal untuk vasokontriksi pembuluh darah 

uterus. Peningkatan pelepasan prostaglandin menyebabkan hiperkonraktilitas 

dan kontraksi uterus yang abnormal berhubugan dengan berkurangnya aliran 

darah uterus dan menyebabkan iskemia miometrium, sehingga terjadinya nyeri. 

Peningkatan kadar vasopresin  juga terlibat dalam patogenesis dismenorea 

primer menyebabkan kontraksi uterus yang tidak berirama sehingga terjadi 

hipoksia serta iskemia dan akhirnya timbul nyeri (Iacovides et al., 2015).  
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 Kondisi nyeri viseral menunjukkan bahwa sensitisasi di sistem saraf 

pusat juga memainkan peran dalam nyeri menstruasi. Penderita dismenorea 

menunjukkan adanya perubahan mendasar pada sistem modulasi nyeri sentral. 

Adanya input nosiseptor dari organ viseral di uterus atau myofascial pada otot 

dasar panggul yang mengarah ke sensitisasi sentral (Kutch & Tu, 2016). 

Sensitisasi sentral merupakan peningkatan respon dari neuron nosiseptor di 

sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan presepsi nyeri dalam organ viseral 

dan ketegangan pada otot dasar panggul (Bo et al., 2015).  

 Otot dasar panggul cenderung menjadi lemah sebelum menstruasi, 

mudah kelelahan, dan otot kendur sehingga tidak mendukung organ panggul 

dan megakibatkan disfungsi otot dasar panggul. Otot yang diperpanjang dapat 

menyebabkan nyeri dan tekanan karena struktur bergantung pada dukungan 

ligamen dan meregangkan saraf. Pada kondisi dismenorea, dengan kram yang 

khas, otot perempuan cenderung tegang, dan itu bisa berubah secara signifikan 

membatasi otot abdomen dan dasar panggul (Amreen et al, 2013).  

 Pengelolaan dismenorea tergantung dari tingkat keparahan masalah dan 

respon individu wanita dalam berbagai macam perawatan (Lowdermilk et al., 

2012). Terapi Farmakologi menggunakan Non Steroidal Anti Inflammatory 

Drugs (NSAIDs) ditetapkan sebagai terapi awal untuk dismenorea. Perawatan 

lainnya yang telah disarankan, termasuk oral kontrasepsi, akupuntur, 

akupresur, yoga, dan vitamin B1 (Ortiz et al., 2015). Terapi nonfarmakologis 

dapat dilakukan dengan exercise yang dapat membantu menghilangkan 

ketidaknyamanan dismenorea melalui peningkatan vasodilatasi, kemudian 

menurunkan iskemia, pelepasan beta-endorfin, dan penekanan prostaglandin 

(Lowdermilk et al., 2012). 
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 Hasil penelitian terbaru mengenai salah satu program fisioterapi yang 

dapat diberikan untuk mengurangi durasi dan intensitas dismenorea yaitu Kegel 

Exercise (Ortiz et al., 2015). Pada tahun 1948 seorang ginekolog Arnold Kegel 

telah memperkenalkan sebuah exercise yang bertujuan untuk memperkuat otot 

dasar panggul (Kozakiewicz et al., 2018). Kegel Exercise pada kondisi 

dismenorea bertujuan untuk meningkatkan suplai darah lokal sehingga dapat 

lebih cepat untuk menurunkan prostaglandin dan mengurangi nyeri (Ortiz et 

al., 2015). Pada saat exercise kapiler yang bekerja di otot melebar dan 

premeabilitasnya meningkat. Banyak kapiler yang tertutup ketika otot 

beristirahat menjadi terbuka dan darah mengalir. Dengan cara ini kapasitas otot 

berisi darah meningkat secara nyata dan pertukaran bahan bakar dan produksi 

limbah antara darah dan cairan jaringan difasilitasi. Exercise dapat menurunkan 

durasi dan keparahan dismenorea (Amreen et al., 2013).  

 Hasil dari studi pendahuluan dengan sistem wawancara pada 15 

Mahasiswi Lembaga Intra Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang diperoleh 9 dari 15 yang mengalami dismenorea. 

Responden berada dalam satu lingkup lembaga intra dan dapat mempermudah 

untuk pengawasan dalam penelitian. Beberapa responden mengalami nyeri di 

perut dan daerah punggung bagian bawah, durasi nyeri terjadi pada menstruasi 

hari pertama sampai hari ketiga. Nyeri meningkat ketika kondisi responden 

mengalami stress, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa tingkat 

stress merupakan salah satu faktor penyebab dismenorea pada remaja putri. 

Selain itu, responden mengalami keterbatasan aktivitas perkuliahan dan 

kegiatan sosial akibat terjadinya dismenorea (Ilmi et al., 2017). Pada 

penetlitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amreen et al (2013) 
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membandingkan dua jenis latihan yaitu  fast kegels dan slow kegels pada kasus 

dismenorea primer selama 8 minggu, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti bertujuan untuk membandingkan pengaruh dari 

kedua jenis latihan kegel yang akan diberikan pada kasus dismenorea selama 

periode menstruasi dan pra menstruasi.  

 Bedasarkan latar belakang dan studi pendahuluan, maka peneliti tertarik 

unruk mengangkat judul penelitian “Perbandingan Pengaruh Waktu Pemberian 

Kegel Exercise Terhadap Penurunan Dismenorea Pada Mahasiswi Lembaga 

Intra Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Kegel Exercise selama periode menstruasi 

terhadap penurunan dismenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian Kegel Exercise selama periode pra 

menstruasi terhadap penurunan dismenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang ? 

3. Bagaimana perbandingan pengaruh waktu pemberian Kegel Exercise selama 

periode menstruasi dengan pra menstruasi terhadap penurunan dismenorea 

pada Mahasiswi Lembaga Intra Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang ? 

 

 



7 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh waktu pemberian Kegel Exercise 

terhadap penurunan dismenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat dismenorea sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi Kegel Exercise selama periode menstruasi pada Mahasiswi 

Lembaga Intra Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat dismenorea sebelum dan sesudah pemberian 

intervensi Kegel Exercise selama periode pra menstruasi pada Mahasiswi 

Lembaga Intra Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

c. Menganalisis perbandingan tingkat disemnorea setelah pemberian Kegel 

Exercise selama periode menstruasi dan pra menstruasi  pada Mahasiswi 

Lembaga Intra Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

penegetahuan untuk layanan kesehatan Fisioterapi khususnya bidang 

Kesehatan Wanita. 
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2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dalam upaya 

penanganan gangguan ginekologi yaitu penurunan dismenorea. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terkait 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel Penelitian Desain dan 

Instrumen 

Penelitian Independen Dependen 

1 Mario I. 

Ortiz, Sandra 

Kristal 

Cortes-

Marquez, 

Luis C. 

Romero-

Quezada,Gab

riela 

Murguia-

Canovas, 

Alfonso P. 

Jaramillo-

Diaz. 

Tahun 2015 

“Effect of 

physiotherapy 

program in 

women with 

primary 

dysmenorrhe“ 

Program 

Fisioterapi 

 

 

Dismenorea 

Primer 

Desain 

Penelitian : 

Eksperimental, 

Randomized 

controlled trial. 

Instrumen 

Penelitian : 

Visual Analogue 

Scale (VAS) 

Perbedaan Penelitian 

Sebelum  Yang akan dilaksanakan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil evaluasi efek 

program fisioterapi pada 

dismenorea primer. Program 

fisioterapi yang terdiri dari 5 

fase yaitu : 

1. Overall stretching 

2. Spesific stretches 

3. Jogging 

4. Kegel Exercise 

5. Relaxation exercise  

 

Durasi selama 50 menit. 

Dilaksanakan 3 kali per 

minggu (senin, rabu, jumat). 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan pengaruh pemberian 

Kegel Exercise terhadap penurunan 

disemenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Peneltian ini 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

Numerical Rating Scale (NRS) dengan desain 

penelitian eksperimental  two group pretest-

postest. 

Perlakuan yang akan diberikan sebagai berikut 

: 

1. Periode menstruasi  : Kegel Exercise 

diberikan pada menstruasi hari pertama 

sampai dengan hari ketiga.    
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Waktu spesifik dilaksanakan 

pada pagi hari selama 3 siklus 

menstruasi. 

2. Periode pra menstruasi : Kegel Exercise 

diberikan satu minggu setelah periode 

menstruasi. Latihan dilakukan sebanyak 3 

kali per minggu selama 1 siklus menstruasi. 

2 Kaur 

Amreen, 

Saxena 

Gaurav, 

Dhakshinamo

orty P. 

Tahun 2013 

“Comparison 

of Effect of 

Fast and Slow 

Kegels 

Exercise in 

Reducing Pain 

in Primary 

Dysmenorrhea 

: Experimental 

Design” 

Fast and Slow 

Kegels Exercise 

 

Dismenorea 

Primer 

Desain 

Penelitian : 

Eksperimental, 

komparatif 

Instrumen 

Penelitian : 

Visual 

Analogue 

Scale (VAS) 

dan Menstrual 

Distress 

Questionnaire 

Perbedaan Penelitian 

Sebelum  Yang akan dilaksanakan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek fast kegel dan 

slow kegel  pada pengobatan 

dismenorea primer.  

Pemberian intervensi 

dibedakan menjadi 3 kelompok 

: 

1. Intervensi A : pemberian 

kompres hangat selama 15 

menit dibawah perut. Slow 

Kegel dilakukan sebanyak 3 

set. Setiap 1 set terdiri dari 

30 kontraksi. Kontraksi 

selama 5-10 detik dan 

istirahat selama 5 menit 

diantara setiap set.  

2. Intervensi B : pemberian 

Kompres hangat selama 10 

menit. Fast Kegel dilakukan 

sebanyak 3 set. Setiap 1 set 

terdiri dari 30 kontraksi. 

istirahat selama 5 menit 

diantara setiap set.  

3. Intervensi C : pemberian 

kompres hangat.  

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan pengaruh pemberian 

Kegel Exercise terhadap penurunan 

disemenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Peneltian ini 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

Numerical Rating Scale (NRS) dengan desain 

penelitian eksperimental  two group pretest-

postest. 

Perlakuan yang akan diberikan sebagai berikut 

: 

1. Periode menstruasi  : Kegel Exercise 

diberikan pada menstruasi hari pertama 

sampai dengan hari ketiga.    

2. Periode pra menstruasi : Kegel Exercise 

diberikan satu minggu setelah periode 

menstruasi. Latihan dilakukan sebanyak 3 

kali per minggu selama 1 siklus menstruasi. 
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Penelitian ini dilaksanakan 

selama 8 minggu. Pengukuran 

nyeri dengan instrumen VAS 

pada minggu ke-4 dan 8.  

3 Darwis 

Durahim, 

Muhammad 

Awal, Anshar 

Anshar, Fahrul 

Islam. 

Tahun 2018 

“Effect 

Difference of 

Kegel 

Exercise and 

Sough 

Relaxation to 

Decrease 

Perineum 

Pain of Post-

Partum 

Mother” 

Kegel Exercise 

 

 

Perineum 

Pain 

Desain 

Penelitian : 

Eksperimental, 

two group 

pretest-posttest 

Instrumen 

Penelitian : 

Visual 

Analogue 

Scale 

Perbedaan Penelitian 

Sebelum  Yang akan dilaksanakan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan efek 

kegel exercise dan sough 

relaxation dalam menurunkan 

nyeri perineum pada ibu post 

partum.  

Penelitian ini terdiri dari 2 

kelompok, yaitu : 

1. Kelompok pertama yang 

diberi intervensi kegel 

exercise. Kontraksi otot 

dasar panggul selama 10 

detik dan rileksasi selama 

10 detik. Lakukan sebanyak 

10 repetisi. 

2. Kelompok kedua yang 

diberi intervensi sough 

relaxation. Lakukan deep 

breathing selama 5-10 

detik, sebanyak 15 repetisi.     

Diberikan 3 kali per minggu 

dan durasi 20 menit.    

 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan pengaruh pemberian 

Kegel Exercise terhadap penurunan 

disemenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Peneltian ini 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

Numerical Rating Scale (NRS) dengan desain 

penelitian eksperimental  two group pretest-

postest. 

Perlakuan yang akan diberikan sebagai berikut 

: 

1. Periode menstruasi  : Kegel Exercise 

diberikan pada menstruasi hari pertama 

sampai dengan hari ketiga.    

2. Periode pra menstruasi : Kegel Exercise 

diberikan satu minggu setelah periode 

menstruasi. Latihan dilakukan sebanyak 3 

kali per minggu selama 1 siklus menstruasi. 
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4 Xia Bi, 

Jiangxia Zhao, 

Lei Zhao, 

Zhihao Liu, 

Jinming Zhang, 

Dan Sun, Lei 

Song, Yun Xia. 

Tahun 2013 

“Pelvic 

Floor Muscle 

Exercise for 

Chronic Low 

Back Pain” 

Pelvic floor 

muscle exercise 

 

 

Chronic 

Low Back 

Pain 

Desain 

Penelitian : 

Eksperimental, 

Randomized 

controlled trial 

Instrumen 

Penelitian : 

Oswestry 

Disability 

Index, Visual 

Analogue 

Scale 

Perbedaan Penelitian 

Sebelum  Yang akan dilaksanakan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menilai efek pelvic floor 

muscle exercise pada pasien 

dengan chronic low back pain.  

Penelitian ini dibedakan 

menjadi 2 kelompok, yaitu : 

1. Kelompok Intervensi : 

pengobatan rutin 

menggunakan intervensi 

Ultrasonography (1 MHz, 

arus kontinu selama 5 

menit), short wave 

diathermy (kontinu selama 

15 menit), lumbar 

strengthening exercise (10 

repetisi).  

2. Kelompok kontrol : Pelvic 

Floor Muscle Exercise, 

kontraksi 6 detik dan 

rileksasi 6 detik, hasil 5 

kontraksi siklus/menit. 

 

Dilakukan 3 kali per minggu 

selama 24 minggu. 

 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan pengaruh pemberian 

Kegel Exercise terhadap penurunan 

disemenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Peneltian ini 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

Numerical Rating Scale (NRS) dengan desain 

penelitian eksperimental  two group pretest-

postest. 

Perlakuan yang akan diberikan sebagai berikut 

: 

1. Periode menstruasi  : Kegel Exercise 

diberikan pada menstruasi hari pertama 

sampai dengan hari ketiga.    

2. Periode pra menstruasi : Kegel Exercise 

diberikan satu minggu setelah periode 

menstruasi. Latihan dilakukan sebanyak 3 

kali per minggu selama 1 siklus menstruasi. 

5 Najafi 

Doulatabad S, 

Pirami F, 

“Effect of 

Kegel 

Exercise on 

Kegel Exercise 

 

Wound 

Healing 

Desain 

penelitian : 

Eksperimental, 
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Zaboli S, 

Afraseyabi A. 

Tahun 2017 

Wound 

Healing 

Index after 

Colorectal 

Surgery” 

Index Randomized 

clinical trial, 

non 

probability 

sampling 

Instrumen 

Penelitian : 

REEDA 

Wound 

Healing Index 

Perbedaan Penelitian 

Sebelum Yang akan dilaksanakan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek kegel exercise 

pada wound healing index 

setelah operasi colorectal.  

Kegel exercise diberikan 

dengan mengkontraksikan otot 

dasar panggul selama 5-10 

detik dan rileksasi 10 detik. 

Total kontraksi 60-100 detik. 

Dilakukan pada posisi tidur 

terlentang, duduk, dan berdiri. 

Penelitian ini dilaksanakan 

selama 14 minggu. 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan pengaruh pemberian 

Kegel Exercise terhadap penurunan 

disemenorea pada Mahasiswi Lembaga Intra 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Peneltian ini 

menggunakan instrumen penelitian berupa 

Numerical Rating Scale (NRS) dengan desain 

penelitian eksperimental  two group pretest-

postest. 

Perlakuan yang akan diberikan sebagai berikut 

: 

1. Periode menstruasi  : Kegel Exercise

diberikan pada menstruasi hari pertama

sampai dengan hari ketiga.

2. Periode pra menstruasi : Kegel Exercise

diberikan satu minggu setelah periode

menstruasi. Latihan dilakukan sebanyak 3

kali per minggu selama 1 siklus menstruasi.




