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ABSTRAK

Dismenore (nyeri haid) adalah nyeri kejang otot (spasmodik) di perut bagian bawah dan paling sering dkeluhkan remaja
pada saat menstruasi dan belum ada penanganan khusus yang dilakukan untuk mengatasi dismenore. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penurunan nyeri dismenore setelah diberikan latihan peregangan abdominal pada remaja di
Stikes Tanawali Persada Kab.Takalar. jenis penelitian ini adalah quasi experimen dengan ranangan pre test post test
control group design. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan cara random sampling sebanyak 96 sampel yaitu 48
pada kasus kontrol dan 48 pada kasus eksperimen .  Hasil Penelitian menunjukkan ada penurunan rata-rata skor nyeri
setelah dilakukan peregangan abdominal. Pada kelompok intervensi, rata-rata skor nyeri pada saat pre test mean 4,85
(SD=1,61) kemudian pada saat post test terjadi penurunan nyeri menjadi mean 3,00(SD=1,07).Sementara pada
kelompok kontrol pada saat pre test rata-rata nyeri yang diraakan reponden mean 4,45 (SD=160) kemudian pada saat
post test  tidak terjadi penurunan nyeri dengan rata-rata skor nyeri menjadi mean 4,60 (SD=1,55). Peregangan
abdominal dapat dijadikan pilihan bagi remaja putri untuk menangani dismenore primer secara non farmakologis.

Kata kunci: Dismenore remaja, peregangan abdominal, intensitas Nyeri.

ABSTRACT

Dysmenorrhea (painful menstruation) is a muscle spasm (spasmodic) in the lower abdomen and it is most commonly
complained by  female adolescents at the time of menstruation .Unfortunately, no treatment has been done to reduce
dysmenorrheal. This study aims to determine the decrease of dysmenorrhea pain after the adolescents at Tanawali
Persada Stieks perform abdominal stretching exercise. The research type quasi- experiment with pre- and post- test
control group design. The samples are chosen using the random sampling technique. The total samples of 96 are divided
into 48 samples in control group and 48 samples in experiment group . The research results indicate that the mean
decrease of pain scores after the abdominal stretching. In the intervention group, the mean score of pain at the time of
pretests was 4.85 (SD = 1.61), and at the time of the posttest there is a decrease of pain to 3.00 (SD = 1.07),while in the
control, the mean score of pain at he time of pre-test is 4.45 (SD = 160, and at the time of the post-test , there is no
decrease in the score of pain with the mean score of 4,60 (SD = 1,55). Thus, the abdominal stretching can become an
option for young women in dealing with the primary dysmenorrheal non-pharmacologically.

Keywords: Adolescent dysmenorrheal, abdominal stretching, ain intensity.
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PENDAHULUAN
Menstruasi merupakan proses keluarnya

darah yang terjadi secara periodik atau siklik
endometrium yang secara fisiologis menandakan
terbuangnya sel telur yang sudah matang dan
merupakan pertanda masa reproduktif pada
kehidupan seorang perempuan.Menstruasi dimulai
antara usia 12-15 tahun dan berlangsung mencapai
usia 45-50 tahun. Keluhan-keluhan yang sering
muncul pada saat menstruasi adalah mudah
tersinggung, gelisah, sukar tidur, gangguan
konsentrasi, payudara mengalami pembesaran dan
gangguan yang berkenaan dengan masa haid
berupa dismenore (Manuaba dkk., 2010).

Prevalensi dismenore di Indonesia
sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89%
dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder.
Dismenore primer pada umumnya terjadi setelah
1-3 tahun dari menarche (Ningsih, 2011). Secara
nasional rata-rata usia menarche 13-14 tahun
terjadi pada anak Indonesia (Riskesdas, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian dari Maruf
et al (2013), mengemukakan data  dari National
Health  and  Nutrition  Examination Survey
(NHANES), umur  rata-rata  menarche
(menstruasi  pertama)  pada anak  remaja  di
Indonesia  yaitu  12,5 tahun  dengan  kisaran  9-14
tahun. Di Indonesia  angka  kejadian dismenore
tipe  primer  adalah  sekitar  54,89% sedangkan
sisanya   penderita   dengan dismenore sekunder.
Dismenore terjadi  pada  remaja  dengan
prevalensi  berkisar  antara  43%  hingga  93%,
dimana  sekitar 74-80%  remaja  mengalami
dismenore ringan,  sementara angka   kejadian
endometriosis pada   remaja   dengan   nyeri
panggul diperkirakan  25-38%, sedangkan  pada
remaja  yang  tidak  memberikan respon   positif
terhadap   penanganan   untuk   nyeri   haid,
endometriosis ditemukan pada 67% kasus di
laparoskopi. Dalam penelitian Narges et al (2017),
menyatakan latihan peregangan (stretching)
merupakan salah satu penanganan dismenore
secara non farmakologis yang bermanfaat dalam
meningkatkan kebugaran, merelakskan
tubuh,mengurangi kecemasan, mengurangi
ketegangan otot dan menurunkan rasa sakit/nyeri.
Dalam penelitian Sari dkk (2016), abdominal
stretching exercise dirancang khusus oleh
berbagai pakar kesehatan dan ahli fisioterapi
untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan serta

kelenturan otot perut sehingga diharapkan dapat
menurunkan tingkat nyeri menstruasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh latihan peregangan abdominal terhadap
penurunan nyeri haid (dismenorea) mahasiswi di
STIKES Tanawali Persada  Kab.Takalar.

BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Stikes
Tanawali Persada Kab.Takalar. Jenis penelitian
adalah metode survei analitik dengan rancangan
penelitian Two group pre test and post test design
dengan membandingkan kelompok kasus dan
kelompok kontrol
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah
semua remaja yang mengalami dismenore di
Stikes Tanawali Kabupaten Takalar Provinsi
Sulawesi. Sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswi dalam hal ini remaja yang mengalami
dismenore di Stikes Tanawali Persada baik
kelompok kontrol ataupun intervensi dengan
tehnik random sampling menggunakan kriteria
inklusi dan eksklusi. Adapun kriteri Inklusinya
adalah Remaja yang mengalami dismenore pada
siklus menstruasi dalam 6 bulan terakhir, tidak
menggunakan terapi farmakologis seperti obat
pereda nyeri selama pernelitian, mampu
berkomunikasi secara verbal dan non
verbal,bersedia mengikuti prosedur penelitian,
bersedia menjadi responden penelitian.dan kriteria
Eksklusinya adalah memiliki penyakit ginekologis
tertentu, tingkat nyeri yang sangat hebat.
Pemberian latihan diberikan selama 6 kali pada
kelompok intervensi dan tidak diberikan latihan
peregangan abdominal pada kelompok kontrol
Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui
wawancara kepada responden baik pada kelompok
intervensi maupun kelompok control untuk
mendapatkan informasi tentang umur, umur
pertama kali haid (menarche) dan lamanya haid
serta menggunakan kuesioner numeric rating scale
untuk mendapatkan data tentang skala nyeri yang
dirasakan responden baik pada saat pre test yaitu
pada pengukuran mestruasi pertama dan post test
yaitu menstruasi bulan berikutnya.
Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap,
yaitu dengan analisis univariat, bivariat, dan
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dengan menggunakan program SPSS for
Windows. Analisis univariat untuk
mendeskripsikan umur responden, umur menarche
dan lama haid dengan menggunakan tabel
distribusi frekuensi. Analisis bivariat untuk
melihat perbandingan kelompok intervensi dan
kelompok control dengan menggunakan uji
MannWhitney dan penurunan nyeri pada
kelompok intervensi pre test dan post tets dan
kelompok kontrol pre test dan post test dengan
menggunakan uji Wilcoxon.

HASIL
Karakteristik Responden

Tabel 1 menggambarkan distribusi
responden berdasarkan umur pada hasil penelitian
menunjukkan bahwa umur tertingggi pada
kelompok  intervensi adalah umur  18 tahun
sebanyak 30 responden (62,5%) dan umur 19
tahun sebanyak 18 responden (37,5%), Sedangkan
kelompok kontrol tertinggi pada kelompok umur
18 tahun sebanyak 29 responden (60,4%), umur
19 tahun sebanyak 19 reponden (39,6%).

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan umur
Remaja  di Stikes Tanawali Persada Kab.Takalar

Umur
Intervensi Kontrol

n % N %
18 tahun
19 tahun

30
18

62,5
37,5

29
19

60,4
39,6

Total 48 100 48 100
Sumber : Data primer 2017

Tabel 2 menggambarkan distribusi
responden berdasarkan umur menarche hasil
penelitian menunjukkan bahwa umur  menarche
yang   < 12 tahun pada kelompok intervensi
sebanyak 2 responden (4,2%) dan ≥ 12 tahun
sebanyak 46 responden (95,8%) sedangkan untuk
kelompok kontrol < 12 sebanyak 48 responden
(100%).

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan Umur
menarche Remaja  di Stikes  Tanawali Persada
Kab. Takalar

Umur Menarche
Intervensi Kontrol
n % n %

< 12 tahun
≥ 12 tahun

2
46

4,2
95,8

0
48

0
100

Total 48 100 48 100
Sumber : Data primer 2017

Tabel 3 menggambarkan distribusi
responden berdasarkan lama haid didapatkan
bahwa lamanya Haid yang > 7 hari pada
kelompok intervensi sebanyak 2 responden (4,2%)
dan ≤ 7 hari sebanyak 46 responden (95,8%)
sedangkan untuk kelompok control yang > 7 hari
sebanyak 4 responden (8,3%)  dan ≤ 7 hari
sebanyak 44 responden (91,7%) dengan nilai p ( >
0.05.

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan
lamanya Haid Remaja  di Stikes Tanawali Persada
Kab. Takalar

Lama Haid
Intervensi Kontrol
n % N %

> 7 hari
≤ 7 hari

2
46

4,2
95,8

4
44

8,3
91,7

Total 48 100 48 100
Sumber : Data primer 2017

Rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah pada
kelompok intervensi dan kontrol.

Tabel 4 menunjukkan uji beda kelompok
peregangan abdominal (intervensi)  pre test
dengan Kelompok kontrol pre test p (0,210) atau
p ( > 0,05) hal ini menunjukkan tidak ada
perbedaan skala nyeri pada kelompok intervensi
dan kontrol.

Tabel 4. Pengaruh steraching Abdominal Pre Test
dan Post test Kelompok Intervensi dan Kontrol
Remaja di Stikes Tanawali Persada Kab. Takalar

Sumber : Data primer 2017

Kelompok
Pre

Mean ± SD
Post

Mean ± SD
Selisih Nilai p

Intervensi
Kontrol

4,85 1,6 3,00 1,07 1,85 0,000

4,45 1,60 4,60 1,55 0,16 0,068

Nilai p 0,210 0,000 0,000

Pada kelompok latihan peregangan
abdominal (intervensi) pada saat pre  test rata-rata
skala nyeri 4,85 (SD 1,61) dan  pada saat post test
rata-rata skala nyeri menurun  3,00 (SD 1,85)
dengan selisih 1,85 Hasil uji statistik Wilcoxon
pada kelompok intervensi menunjukkan p (0,000)
atau p ( < 0,05) hal ini berarti ada pengaruh
latihan peregangan abdominal terhadap penurunan
nyeri , pada kelompok kontrol rata-rata skala nyeri
pada saat  pre test 4,45 (SD 1,60) dan pada saat
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post test berubah menjadi rata-rata skala nyeri
4,60 (SD 1,55) dengan selisih 0,16 Hasil uji
statistik Wilcoxon pada kelompok kontrol
menunjukkan p (0,068) atau p ( > 0,05) hal ini
berarti  tidak ada penurunan nyeri pada kelompok
kontrol.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan pada

kelompok Intervensi Pre test mean 4,85 (SD 1,61)
dan  Post Test mean 3,00 (SD 1,85) dengan selisih
1,85 dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa
pada kelompok Kontrol  Pre test mean 4,45 (SD
1,60) dan  Post Test mean 4,60 (SD 1,55) dengan
selisih 0,16. Dengan demikian perbedaan selisih
mean pada masing-masing kelompok
menunjukkan bahwa kelompok intervensi lebih
besar penurunan nyeri dari pada kontrol dengan
dilakukan uji statistik pada kelompok intervensi
signifian dan kelompok kontrol tidak.

Remaja yang mengalami nyeri haid
(dismenore) disebabkan oleh kejang otot uterus,
dismenore merupakan kondisi yang normal terjadi
pada wanita yang sedang mengalami menstruasi,
nyeri haid muncul dapat dipengaruhi oleh faktor
fisik dan psikis seperti stress pengaruh dari
hormon prostaglandin. Selama dismenore, terjadi
kontraksi otot rahim akibat peningkatan
prostaglandin sehingga menyebabkan vasospasme
dari arteriol uterin yang menyebabkan terjadinya
iskemia, disintegrasi endometrium, perdarahan
dan kram pada abdomen bagian bawah yang
merangsang rasa nyeri saat menstruasi

Hal ini sejalan dengan Penelitian Siahaan
(2012), mengenai penurunan tingkat dismenore
pada mahasiswi fakultas ilmu keperawatan unpad
dengan menggunakan yoga menunjukkan hasil
penelitian tingkat dismenore sebelum dilakukan
yoga 50% responden mengalami dismenore
dengan kategori nyeri sedang dan 10% berada
pada kategori nyeri berat tertahankan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Gui-zhou (2010), yang
berhubungan dengan pengeluaran prostaglandin
yang dipengaruhi oleh hormon progesteron
selama fase luteal dari siklus menstruasi dan
mencapai puncaknya saat menstruasi. Nyeri
menstruasi yang dialami remaja sebelum latihan
abdominal stretching disebabkan karena adanya
peningkatan produksi prostaglandin sehingga
menyebabkan hiperaktivitas uterus.

Prostaglandin juga merangsang kontraksi
ritmik ringan miometrium uterus. Kontraksi ini
membantu mengeluarkan darah melalui vagina
sebagai darah haid. Kontraksi uterus yang terlalu
kuat akibat produksi berlebihan prostaglandin
menyebabkan kram haid (dismenore) yang
dialami oleh remaja.Penelitian Wahyuni dkk
(2012), tentang efektifitas terapi kombinasi
abdominal exercise dan minum kunyit asam
terhadap dismenore pada remaja putri
menunjukkan bahwa remaja putri yang mengalami
dismenore sebelum dilakukan intervensi paling
banyak yaitu berada pada tingkat nyeri sedang
sebanyak 21 orang (55,3%).  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat nyeri pada responden
sebelum dilakukan terapi rata-rata berada pada
skala nyeri sedang, hal ini disebabkan karena
adanya faktor stres yang akhirnya menyebabkan
banyak mengalami dismenore, Stres yang dialami
oleh remaja bisa disebabkan oleh banyak hal
diantaranya stres dapat dipicu karena mau
menghadapi ujian, stres karena kehilangan atau
bertengkar dengan pacar atau orang yang
disayangi bisa membuat remaja menjadi depresi
dan stres jika terlalu dipikirkan kemudian
kehidupan sekolah jugaa menjadi salah satu faktor
penyebab stres pada remaja.

Dibuktikan dengan penelitian Purwanti
(2014), tentang faktor-faktor yang berhubungan
dengan kejadian dismenoremenyatakan bahwa
remaja yang mengalami stres dan dismenore
sejumlah 87,9% sedangkan remaja yang tidak
stres yang mengalami dismenore sebanyak 60%.
Ini menunjukkan bahwa kejadian dismenore lebih
berpeluang tejadi pada remaja yang mengalami
stres dibandingkan remaja yang tidak mengalami
stres. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuni
(2014), yang menyatakan karena remaja yang
stres, tubuh akan memproduksi hormon adrenalin,
estrogen, progesteron dan prostaglandin yang
berlebihan. Estrogen dapat menyebabkan
peningkatan kontraksi uterus secara berlebihan
sedangkan progesteron bersifat menghambat
kontraksi. Peningkatan kontraksi secara
berlebihan ini menyebabkan rasa nyeri. Selain itu
hormon adrenalin juga meningkat sehingga
menyebabkan otot tubuh tegang termasuk otot
rahim dan dapat menjadikan nyeri ketika
menstruasi

Pada fase haid terjadi peningkatan
prostlagandin F2 akibat dari penurunan hormon
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estrogen dan progesteron. Prostaglandin F2 ini
berfungsi merangsang kontraksi ritmik ringan
miometrium (lapisan otot polos) uterus. Kontraksi
ini membantu mengeluarkan darah haid dari
rongga uterus melalui vagina sebagai darah haid.
Kontraksi uterus yang terlalu kuat akibat produksi
prostaglandin F2 yang berlebihan yang
menyebabkan dismenore. Pada umumnya ada
anggapan bahwa kejang yang terjadi pada
dismenore primer disebabkan oleh kontraksi
uterus yang berlebihan. Faktor endokrin
mempunyai hubungan dengan tonus otot dan
kontraktilitas otot usus, endometrium dalam fase
sekresi memproduksi prostaglandin F2 yang
menyebabkan kontraksi otot-otot polos. Jika
jumlah prostaglandin F2 yang berlebihan
dilepaskan ke dalam peredaran darah, maka selain
dismenore dijumpai efek umum seperti diarea,
nausea, muntah dan flushing.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kristia
et al (2014), yang menunjukkan intervensi muscle
stretching exercise menurunkan intensitas nyeri
menstruasi. Sebelum muscle stretching exercise
rata-rata intensitas nyeri adalah 7.65 dengan
rentang nyeri 5,71-9,56 dan setelah dilakukan
muscle stretching exercise adalah 4.88 dengan
rentang nyeri 2,96-6,8 turun 2.77 poin. Exercise
memiliki hubungan yang signifikan dengan
tingkat keletihan otot, seseorang yang menstruasi
akan mengalami kram pada bagian perut bagian
bawah akibat kontraksi dinding uterus yang kuat
dan lama sehingga terjadi kelamahan otot maka
diperlukan exercise untuk mengurangi nyeri haid
tersebut. Hal ini didukung oleh teori yang
menyebutkan bahwa pada saat exercise, tubuh
juga akan merangsang otak untuk mengirimkan
implus ke hipotalamus melalui HPA (Hipotalamus
Pituitary Adrenal) axis sehingga dapat
merangsang pengeluaran hormon endorphin
terutama β-endorphin. Hormon endorphin
berperan sebagai analgesik alami di dalam tubuh.
Peningkatan metabolisme aliran darah pada pelvis
yang muncul selama olahraga dapat
mempengaruhi dismenore.Peningkatan aliran
darah tersebut dapat mengurangi nyeri iskemik
selama menstruasi

Hasil ini sejalan dengan penelitian
terhadap 179 remaja putri usia 15-17 tahun.
Penelitian yang dilakukan untuk melihat
efektifitas stretching terhadap dismenore primer
tersebut menemukan hasil bahwa setelah delapan

minggu, intensitas nyeri menurun secara
siginifikan dari 7,65 menjadi 4,88 pada kelompok
intervensi. Peneliti menyimpulkan bahwa
stretching efektif mengurangi intensitas nyeri,
lama nyeri dan jumlah tablet pereda nyeri pada
remaja putri yang mengalami dismenore primer
(Shahr & Hosseini, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan Penelitian tentang

Pengaruh Latihan Peregangan Abdominal
Terhadap Penurunan Nyeri Haid (Dismenorea)
Mahasiswi STIKES Tanawali persada
Kab.Takalar maka dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh Intervensi latihan Peregangan
Abdominal terhadap penurunan Nyeri Haid
(Dismenorea) Mahasiswi STIKES Tanawali
Persada Kab.Takalar. Latihan peregangan
abdominal dapat menjadi pilihan yang tepat bagi
remaja dengan dismenorea. Peneliti menyarankan
pada remaja untuk melakukan peregangan
abdominal minimal 2 kali dalam seminggu
sebagai terapi untuk penanganan dismenorea.
Pada penelitian berikutnya perlu pengembangan
metode non farmakologis lainnya serta tambahan
variabel yang dianggap sebagai faktor resiko
terjadinya dismenorea.
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