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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologi, dan 

perubahan sosial (Notoatmodjo, 2007). Perubahan biologis yang terjadi pada 

remaja putri usia 10-16 tahun adalah mengalami haid (Lubis, 2015). Secara 

medis, haid merupakan proses alami yang dialami wanita, yaitu terjadinya 

proses pendarahan yang disebabkan luruhnya dinding rahim sebagai akibat 

tidak adanya pembuahan (Andriyani, 2013).  

Salah satu keluhan yang paling sering dirasakan saat haid adalah 

dysmenorrhea. Dysmenorrhea dikategorikan menjadi dua yaitu (1) 

dysmenorrhea primer berkaitan dengan nyeri haid yang terjadi tanpa adanya 

kelainan anatomis pada organ genital, dan (2) dysmenorrhea sekunder, nyeri 

haid yang terjadi akibat adanya masalah patologis pada rongga panggul. Di 

Indonesia angka kejadian dysmenorrhea mencapai 64,25%, 54,89% 

mengalami dysmenorrhea primer, dan sisanya 9,36% mengalami 

dysmenorrhea sekunder (Santoso, 2008).  Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

memfokuskan penelitian kali ini pada dysmenorrhea primer. 

Dysmenorrhea primer pada umumnya terjadi setelah 1-3 tahun dari 

menarche. Usia rata-rata remaja perempuan di Indonesia mengalami 

menarche adalah usia 13-14 tahun. Dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan pada siswi kelas X IPA 1- X IPA 4 SMA Negeri 1 kota Tegal, 
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didapatkan hasil 87% siswi mengalami dysmenorrhea ringan, 9% siswi 

mengalami dysmenorrhea sedang, 4% lainnya mengalami dysmenorrhea 

berat. Berdasarkan hal tersebut, maka dysmenorrhea primer dialami oleh 

remaja perempuan usia 16-17 tahun atau usia siswi SMA dan sederajatnya. 

Dysmenorrhea primer menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari 

perempuan khususnya usia remaja. Ketika seorang mengalami dysmenorrhea 

primer, aktivitas sehari-hari di rumah dan di sekolah akan terganggu 

(Mahvash dkk., 2012). Konsentrasi dan motivasi belajar akan menurun serta 

terkadang memilih untuk tidak bersekolah dan memilih beristirahat di rumah.  

Untuk mengurangi nyeri kram ini, biasanya kaum perempuan sering 

mengkonsumsi obat anti nyeri seperti NSAID dan analgesik opioid, serta 

kontrasepsi oral (OC) (Hendarto, 2011). Selain dengan mengkonsumsi obat-

obatan, langkah nonfarmakologis dinilai lebih aman dilakukan karena tidak 

menimbulkan efek samping seperti obat-obatan. Langkah nonfarmakologis 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi dysmenorrhea primer adalah dengan 

istirahat, aplikasi terapi panas, elektroterapi (TENS), diatermi (MWD dan 

SWD), manual terapi (masase dan akupresur), dan melakukan latihan fisik 

(Kaur dkk., 2014).  

Exercise/ latihan fisik dinilai lebih aman dalam mengatasi dysmenorrhea 

karena menggunakan proses fisiologis yang terjadi pada tubuh (Woo & 

McEneaney, 2010). Saat melakukan olahraga/ latihan fisik, tubuh akan 

menghasilkan endorfin yang berfungsi sebagai obat penenang alami yang 

diproduksi otak sehingga menimbulkan rasa nyaman (Puji, 2009). Pada 
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penelitian ini, peneliti memilih memberikan latihan fisik berupa latihan 

stretching dan strengthening core muscle untuk mengatasi dysmenorrhea 

primer. Latihan fisik merupakan aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, 

dan berulang-ulang untuk tujuan pengkondisian setiap bagian dari tubuh. 

Latihan fisik digunakan untuk meningkatkan kesehatan, menjaga kebugaran 

dan sebagai sarana rehabilitasi fisik (George, 2015).  

Latihan stretching pada abdomen, panggul dan paha secara rutin dapat 

mengurangi gejala dysmenorrhea (Karampour dkk., 2012). Selain 

meningkatkan fleksibilitas, stretching memberikan efek yaitu meningkatkan 

sirkulasi darah, menurunkan rasa nyeri, dan merileksasi otot yang mengalami 

ketegangan seperti yang dialami saat dysmenorrhea. Latihan core 

strengthening akan memberikan efek stabilisasi pada postur tubuh, 

mengefesiensikan kerja otot, mengurangi ketegangan pada jaringan otot, 

mengurangi nyeri spesifik seperti dysmenorrhea, dan mencegah terjadinya 

trauma pada sendi atau jaringan lunak (Kaur dkk., 2014).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang perbedaan pengaruh stretching dan strengthening core 

muscle terhadap penurunan dysmenorrhea primer. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah stretching core muscle dapat mempengaruhi penurunan 

dysmenorrhea primer pada siswi kelas X IPA SMA Negeri 1 kota Tegal?  
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2. Apakah strengthening core muscle dapat mempengaruhi penurunan 

dysmenorrhea primer pada siswi kelas X IPA SMA Negeri 1 kota Tegal? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara stretching dan strengthening core 

muscle  terhadap penurunan dysmenorrhea primer pada siswi kelas X IPA 

SMA Negeri 1 kota Tegal? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh stretching core muscle terhadap penurunan 

dysmenorrhea primer pada siswi kelas X IPA SMA Negeri 1 kota Tegal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh strengthening core muscle terhadap 

penurunan dysmenorrhea primer pada siswi kelas X IPA SMA Negeri 1 

kota Tegal.  

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara stretching dan 

strengthening core muscle terhadap penurunan dysmenorrhea primer pada 

siswi kelas X IPA SMA Negeri 1 kota Tegal. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Mengetahui perbedaan pengaruh antara stretching dan strengthening 

core muscle terhadap penurunan dysmenorrhea primer pada siswi kelas 

X IPA SMA Negeri 1 kota Tegal. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan fisioterapis tentang 

cara mengatasi dysmenorrhea primer dengan melakukan latihan 
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stretching dan strengthening core muscle serta mengetahui perbedaan 

pengaruh antara stretching dan strengthening core muscle terhadap 

penurunan dysmenorrhea primer. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan dan acuan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang perbedaan pengaruh antara stretching dan 

strengthening core muscle terhadap penurunan dysmenorrhea primer. 


