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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah suatu fase perkembangan dinamis dalam 

kehidupan seseorang. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke 

masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, 

emosional dan sosial (Haditomo, 2002). Perubahan paling awal yang muncul 

yaitu perkembangan secara biologis. Salah satu tanda keremajaan secara 

biologi yaitu mulainya remaja mengalami menstruasi. Menstruasi biasanya 

dimulai antara usia 10 dan 16 tahun, tergantung berbagai faktor, termasuk  

kesehatan wanita, status nutrisi, berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh. 

Mulainya mens pertama (menarche) pada perempuan memang berbeda-beda. 

Maka dari itu remaja putri usia 16-18 tahun menjadi sasaran untuk diteliti 

karena pada usia tersebut baru dimulainya periode pubertas dimana terjadi 

kenaikan sekresi hormon gonadotropin yang menstimulasi hipofisa anterior, 

lalu mensintesis dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin yakni  FSH 

(Follicle stimulating hormone) dan LH (Lutiniezing hormone) dan hormon 

inilah yang merangsang perkembangan organ reproduksi pada perempuan 

sehingga muncul menstruasi (Sumudarsono, 1998). 

Menstruasi adalah peristiwa keluarnya darah dari vagina karena 

luruhnya dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah 
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(endometrium) pada sel telur tidak dibuahi. Siklus menstruasi dapat 

dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti stess, pengobatan dan latihan 

olahraga (Keikos, 2007). Walaupun menstruasi datang setiap bulan pada usia 

reproduksi, banyak wanita yang mengalami ketidaknyamanan fisik atau 

merasa tersiksa saat menjelang atau selama haid berlangsung. Salah satu 

ketidaknyamanan fisik saat menstruasi yaitu dysmenorrhea (Blogdokter 

2007). 

Dysmenorrhea adalah ketidak seimbangan hormon progesteron dalam 

darah sehingga mengakibatkan rasa nyeri timbul, faktor psikologis juga ikut 

berperan terjadinya dysmenorrhea pada beberapa wanita. Wanita pernah 

mengalami dysmenorrhea sebanyak 95%. Masalah ini setidaknya 

mengganggu 50% masa reproduksi dan 60-85% pada usia remaja, yang 

mengakibatkan banyaknya absensi pada sekolah maupun kantor. Pada 

umumnya 50-60% wanita diantaranya memerlukan obat-obat analgesik untuk 

mengatasi masalah dysmenorrhea ini (Annathayakheisha,2009). 

Nyeri pada dysmenorrhea bila nyerinya ringan dan masih dapat 

beraktivitas berarti masih wajar. Namun, bila nyeri yang terjadi sangat hebat 

sampai mengganggu aktivitas ataupun tidak mampu melakukan aktivitas, 

maka termasuk pada gangguan. Nyeri dapat dirasakan di daerah perut bagian 

bawah, pinggang bahkan punggung. Sehingga berbagai upaya dilakukan baik 

secara farmakologis maupun non farmakologis untuk mengatasi nyeri 

disminore. Secara non farmakologis dapat dilakukan dengan back massage, 

abdomen massage dan senam dysmenorrhea. Massage dan sentuhan 
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merupakan teknik integrasi sensoris yang mempengaruhi sistem saraf otonom 

(Grifin perry, 2005). Apabila individu mempersiapkan sentuhan sebagai 

stimulus untuk rileks, kemudian akan muncul respons rileksasi. Rileksasi 

sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan membebaskan diri dari 

ketegangan dan sterss akibat penyakit yang dialami. Salah satu teknik 

memberikan massage adalah massage punggung dan abdomen. Stimulasi 

kulit menyebabkan pelepasan endorphin, sehingga memblok tranmisi 

stimulus nyeri. Teori gate control “Implus nyeri dapat diatur bahkan dihambat 

oleh mekanisme pertahanan di sepanjang SSP, implus nyeri di sepanjang 

SSP, impuls nyeri dibuka saat sebuah pertahanan dibuka” (Melzack 1965). 

Latihan-latihan olahraga yang ringan sangat dianjurkan untuk mengurangi 

disminore. Olahraga senam merupakan tehnik  relaksasi yang dapat 

digunakan untuk mengurangi nyeri. Hal ini disebabkan saat melakukan 

olahraga senam tubuh meningkatakan pelepasan endhorpin beta. Endhorpin 

beta (penghilang nyeri alami) ke dalam aliran darah sehingga dapat 

mengurangi nyeri. Dari hasil penelitian ternyata disminore lebih sedikit 

terjadi pada olahragawati dibanding wanita yang tidak melakukan olahraga 

senam (Sumudarsono,1998). 

Dari uaraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang 

perbedaan back  abdominal massage dengan senam dysmenorrhea terhadap 

penurunan nyeri dysmenorrhea pada siswi remaja putri. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pengaruh back abdominal  massage dengan 

senam dysmenorrhea terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea siswi remaja 

putri SMA N 1 Tuntang. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh back abdominal massage 

dengan  senam dysmenorrhea terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea siswi 

remaja putri SMA N 1 Tuntang. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan referensi dan bahan pembanding dalam kegiatan yang 

ada hubungan terhadap pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan ruang sudut fisioterapi dalam menganalisa tentang 

perbedaan back abdominal massage dengan senam dysmenorrhea. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai 

manfaat dan cara back massage, abdominal  massage dan senam 

dysmenorrhea dan dapat dikembangkan lagi di dunia fisioterapi pada 

khususnya dengan harapan meningkatkan mutu pendidikan fisioterapi. 

 


