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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Beberapa wanita pasti pernah mengalami rasa sakit pada saat 

menstruasi. Nyeri pada saat menstruasi dalam istilah kedokterannya disebut 

dysmenorrhea. Berdasarkan ada tidaknya kelainan atau sebab, nyeri haid dapat 

dibagi menjadi Primary dysmenorrhea dan Secondary dysmenorrhea. Primary 

dysmenorrhea didefinisikan sebagai menstruasi yang menyakitkan pada wanita 

dengan anatomi panggul normal, biasanya dimulai saat remaja. Hal ini ditandai 

dengan nyeri panggul yang dimulai sesaat sebelum atau pada awal menstruasi dan 

berlangsung satu sampai tiga hari. Upaya untuk mengatasi primary dysmenorrhea 

membutuhkan penanganan yang terintergrasi dan menyeluruh, karena secara 

umum dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu cara untuk 

mengatasinya dengan latihan pilates yang menekankan keseimbangan tubuh 

melalui kekuatan inti. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pilates terhadap intensitas nyeri 

pada primary dysmenorrhea di Kost putri Nur Arief, Makam Haji - Sukoharjo 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental, dengan 

desain penelitian Pre and Post Test With Control Group Design. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Jumlah sampel 30 orang 

yang terdiri dari 15 orang kelompok perlakuan dan 15 orang kelompok kontrol. 

Pilates diberikan 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu. Pengukuran nyeri 

menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). Analisa data menggunakan  uji 

wilcoxon sedangkan uji beda pengaruh dua kelompok menggunakan uji mann-

whitney.  

Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang 

signifikan dengan nilai P adalah 0.001 dimana p < 0.05 yang berarti Ha diterima. 

Artinya ada pengaruh pilates terhadap intensitas nyeri pada primary 

dysmenorrhea. 

Kesimpulan: latihan pilates terbukti memberikan pengaruh terhadap intensitas 

nyeri pada primary dysmenorrhea. 

Kata Kunci: Primary Dysmenorrhea, Pilates 
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ABSTRACK 
 

Background: Some women must have experienced pain during menstruation. 

Pain during menstruation in medical terms is called dysmenorrhea. Based on the 

presence or absence of abnormality or cause, menstrual pain can be divided into 

Primary and Secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea is defined as 

painful menstruation in women with normal pelvic anatomy, usually begins 

during adolescence. It is characterized by pelvic pain that began shortly before or 

at the beginning of menstruation and lasts one to three days. Efforts to handling 

the primary dysmenorrhea need a integrated and comprehensive treatment, 

because in general could disturb their daily activities. One way to cope with the 

Pilates exercises that emphasize the balance of the body through the core strength. 

Objective: For determine the effect of Pilates on pain intensity in primary 

dysmenorrhea in Kost putri Nur Arief, Makam Haji – Sukoharjo. 

Method: This is a Quasi-Experimental research, research design With Pre and 

Post Test Control Group Design. The sampling technique using purposive 

sampling. Number of samples 30 people consisting of 15 treatment group and 15 

control group. Pilates is given 3 times a week for 4 weeks. Pain was measured 

using the Visual Analogue Scale (VAS). Data analysis using the Wilcoxon test, 

while the influence of two different test groups using the Mann-Whitney test. 

Results: Based on statistical testing showed significant with a P value is 0.001 

where p <0.05 which means Ha accepted. This means that there is the influence of 

Pilates on pain intensity in primary dysmenorrhea. 

Conclusion: Pilates exercises proven to give effect to the intensity of pain in 

primary dysmenorrhea. 

Keywords: Primary dysmenorrhea, Pilates. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Setiap remaja akan mengalami pubertas. Pubertas merupakan masa 

awal pematangan seksual, yakni suatu periode dimana seorang anak 

mengalami perubahan fisik, hormonal, dan seksual serta mampu mengadakan 

proses reproduksi. Pubertas pada remaja putri umumnya terjadi pada usia 9-16 

tahun yang ditandai dengan menstruasi (Nita, 2008). Menstruasi merupakan 

bagian dari proses reguler yang mempersiapkan tubuh wanita setiap bulannya 

untuk kehamilan, yang dikendalikan oleh interaksi hormon yang dikeluarkan 

oleh hipotalamus, kelenjar dibawah otak depan, dan indung telur. Pada 

umumnya wanita mengalami ketidaknyamanan fisik selama beberapa hari 

sebelum periode menstruasi mereka datang (Julman, 2013). 

Beberapa wanita pasti pernah mengalami rasa sakit pada saat 

menstruasi berupa nyeri. Nyeri pada saat menstruasi dalam istilah 

kedokterannya disebut dysmenorrhea. Menurut Riyanto (2002) tidak ada 

angka yang pasti mengenai jumlah penderita nyeri haid di Indonesia. Di 

Amerika Serikat, nyeri haid didapatkan 30–70% wanita dalam usia 

reproduksi, serta 60–70% wanita dewasa yang tidak menikah. Penelitian di 

Swedia menjumpai 30% wanita pekerja industri menurun penghasilannya 

karena nyeri haid. Kelainan terjadi pada 60–70% wanita di Indonesia dengan 

15% diantaranya mengeluh bahwa aktivitas mereka menjadi terbatas akibat 

dismenore (Glasier, 2005). Menurut Abidin (2005) angka kejadian nyeri haid 

di dunia sangat besar, rata-rata lebih dari 50% perempuan disetiap negara 

mengalaminya (Novia dan Nunik, 2008). 



 
 

Gejala-gejala dari gangguan menstruasi dapat berupa nyeri dan keram 

yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot rahim, sakit kepala, sakit pada 

bagian tengah perut, gelisah, dan letih (Julman, 2011). Nyeri yang terkait 

dengan kram itu berlangsung di hari-hari menjelang atau awal menstruasi. 

Nyeri terasa di perut bagian bawah atau tengah dan mungkin menjalar hingga 

ke pinggul, paha, dan punggung. 

Salah satu olahraga yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri haid 

adalah pilates. Pilates merupakan suatu metode olahraga yang dikembangkan 

oleh Joseph Hubert Pilates yang berasal dari Jerman pada awal abad ke-20. 

Pilates telah memberikan perbaikan gejala yang berhubungan dengan primary 

dysmenorrhea (Araujo dkk, 2012). 

Dalam penelitian Araujo dkk, (2012) menunjukkan nyeri menstruasi 

sebelum terapi adalah 7.89  1,96 dan setelah melakukan pilates 2.56  0,56 

dengan p < 0,001.  Hasil penelitian  Fajaryati (2012) sebagian responden  

melakukan olahraga (jalan sehat, berlari, bersepeda) secara teratur mempunyai 

tingkat skala nyeri sedang sebanyak (50,0%), sedangkan responden yang tidak 

melakukan olahraga secara teratur mempunyai tingkat skala nyeri sedang 

sebanyak (55,6%).  Nyeri haid juga menganggu aktivitas remaja khususnya 

aktivitas belajar, aktivitas belajar yang banyak dilakukan remaja adalah 

aktivitas membaca dan berfikir. Hasil penelitian menunjukkan siswa yang 

mengalami nyeri haid sebanyak 151 siswa dengan persentase sebesar 74% dan 

54% orang tidak nyeri haid (Gerai, 2010). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Hubert_Pilates&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20


 
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adanya berbagai problem - 

problem  yang dihadapi oleh beberapa wanita saat menstruasi maka peneliti 

bermaksud untuk mengetahui “Pengaruh pilates terhadap intensitas nyeri pada 

primary dysmenorrhea”. 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pilates 

terhadap intensitas nyeri pada kondisi primary dysmenorrhea. 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di  kost putri Nur Arief Rt 02/ Rw 01 Makam 

Haji, yang terdiri dari 45 kamar  dengan penghuni sebanyak 55 orang. Kost ini 

juga memiliki 1 ruang serba guna. Responden yang memenuhi kriteria 

sebanyak 30 orang yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan Quasi experimental, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang 

timbul akibat dari adanya perlakuan tertentu. Rancangan yang digunakan Pre 

and Post Test With Control Group Design dengan mengobservasi sebanyak 

dua kali yaitu sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, sedangkan untuk 

kelompok kontrol diobservasi tanpa diberikan perlakuan. Parametrik yang 

digunakan adalah Verbal Analog Scale (VAS). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian terdiri dari 30 responden yang dibagi dalam dua kelompok 

yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, berikut ini adalah 

karakteristik responden berdasarkan usia. 



 
 

Tabel 1.1. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Usia Kelompok 

perlakuan 

Persentase  Kelompok 

kontrol 

Persentase 

17-21 9 orang 60 % 10 orang 66 % 

22-26 

27-31 

6 orang 

- 

40 % 

- 

4 orang 

1 orang 

27 % 

7 % 

Total 15 orang 100 % 15 orang 100% 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa responden dalam rentang 

usia 17 - 21 tahun  pada kelompok perlakuan memiliki persentase 60 % pada  

sedangkan pada kelompok kontrol 66 %. Untuk usia 22 - 26 memiliki 

persentase yang lebih kecil yaitu 40 % pada kelompok perlakuan dan 27 % 

pada kelompok kontrol. Untuk usia 27 - 31 tahun hanya 7 % pada kelompok 

kontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia dan 

Nunik (2008) tentang faktor - faktor yang mempengaruhi kejadian primary 

dysmenorrhea. Penelitian menunjukan bahwa primary dysmenorrhea lebih 

banyak ditemukan pada rentang usia 15-25 tahun  dengan persentase 87% 

pada jumlah responden 100 orang. 

Menurut teori Mansjoer (2000) usia yang menunjukkan nyeri haid yaitu 

15-25 tahun karena primary dysmenorrhea terjadi beberapa waktu setelah 

menarche (haid pertama kali) biasanya setelah 1 tahun atau lebih, karena 

siklus haid pada bulan-bulan pertama setelah menarche umumnya berjenis 

anovulatoar (tidak disertai dengan rasa nyeri). 

Uji beda pengaruh pada tiap-tiap kelompok digunakan untuk 

mengetahui hasil pada saat sebelum dan sesudah terapi. Uji beda dua kelompok 



 
 

berpasangan pre dan post, maka analisis data yang digunakan adalah Wilcoxon 

test. Sedangkan uji beda pengaruh dua kelompok menggunakan uji Mann-

whitney. Berikut ini adalah hasil uji statistik Wilcoxon dan Mann-whitney. 

Tabel 1.2 Hasil uji wilcoxon kelompok perlakuan 

    Z P 

VAS_post - VAS_pre    -3.415 .001 

      

 

Tabel 1.3 Hasil uji wilcoxon kelompok kontrol 

    Z P 

VAS_post - VAS_pre       -1.955 .051 

      

 

Berdasarkan uji wilcoxon pada Tabel 1.2 diatas menunjukkan untuk 

VAS pre dan post diperoleh nilai Z = -3.415 dan nilai P = 0.001 sehingga nilai 

P < 0.05 Maka ada pengaruh pilates terhadap pengurangan intensitas nyeri 

pada primary dysmenorrhea. Sedangkan untuk Tabel 1.3 nilai Z = -1.955 dan 

P = 0.051 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. 

Tabel 1.4  Hasil uji mann whitney beda pengaruh dua kelompok 

   Pengaruh pilates  terhadap 

intensitas nyeri pada  

primary dysmenorrhea 

  

Mann-whitney U 

Z 

Asymp.sig 

Exact.sig 

 

 

 2.000 

-4.602 

.001 

.000 

 
 

   

 



 
 

Tabel diatas menunjukkan hasil uji mann whitney pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol dengan nilai Z = -4.609 dan nilai P = 

0,001 maka ada beda pengaruh pilates pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. 

Pada hasil uji statistik diatas nilai P = 0.001 ( P < 0.05) dengan 

hasil tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh pilates terhadap intensitas 

nyeri pada primary dysmenorrhea. Hasil penelitian diatas memperkuat 

hasil penelitian sebelumnya oleh Araujo, dkk (2012) yang menyatakan 

bahwa pilates telah memberikan gejala yang berhubungan dengan primary 

dysmenorrhea. Inti pada gerakan pilates  sendiri lebih banyak melatih otot-

otot perut, punggung bagian bawah dan panggul, dimana otot-otot yang 

dilatih bukan hanya otot luar, tetapi juga otot dalam (Kurniandiko, 2013). 

Saat otot berkontraksi terjadi perubahan ukuran otot diikuti dengan 

perbaikan pada muscule pump sehingga sirkulasi darah meningkat, dan 

diikuti dengan penurunan hipersensitivitas saraf perifer sehingga terjadilah 

perubahan kualitas nyeri. 

Selain itu  dengan adanya gerakan yang berulang-ulang, tubuh 

manusia juga menghasilkan hormon endorphin. Endorphin adalah 

neuropeptide yang diproduksi di otak dan susunan syaraf tulang belakang 

yang dapat berfungsi sebagai obat penenang alami serta memberikan rasa 

nyaman. Endorphin dalam tubuh untuk mengurangi rasa nyeri pada saat 

kontraksi, terbukti dengan olahraga / pilates dapat meningkatkan kadar b-

endorphin  empat sampai lima kali di dalam darah. Sehingga, semakin 



 
 

banyak melakukan olahraga maka akan semakin tinggi pula kadar b-

endorphin. Ketika melakukan olahraga / pilates, maka  b-endorphin  akan 

keluar dan ditangkap oleh reseptor di dalam hipothalamus dan sistem 

limbik yang berfungsi untuk mengatur emosi. Peningkatan b-endorphin  

terbukti berhubungan erat dengan penurunan rasa nyeri, tekanan darah dan 

pernapasan (Harry, 2007). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil penghitungan uji statistik, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pilates terhadap intensitas nyeri pada 

penderita primary dysmenorrhea. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Institusi hendaknya memberikan informasi mengenai primary 

dysmenorrhea kepada remaja. Informasi mengenai primary 

dysmenorrhea sebaiknya diberikan sejak dini, agar menambah 

pengetahuan remaja dalam mengatasi primary dysmenorrhea pada 

saat menstruasi. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan  

Dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

khususnya pada wanita usia produktif tentang kesehatan reproduksi 

dalam mengatasi primary dysmenorrhea pada saat menstruasi.  

 

 



 
 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menindak lanjuti 

dengan menambah faktor-faktor di luar penelitian ini, mengingat 

banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian primary 

dysmenorrhea seperti tingkat aktivitas ataupun stress.  

4. Bagi penderita primary dysmenorrhea  

Diharapkan para penderita primary dysmenorrhea memahami 

dan mengerti manfaat dari latihan pilates dan dapat melakukan 

sendiri dirumah secara teratur untuk persiapan menstruasi 

selanjutnya. Saat terjadi nyeri hebat disarankan penderita untuk bed 

rest. 
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