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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa pubertas ialah masa dimana terjadinya fase terpenting dalam 

remaja, yakni timbunya haid untuk pertama kali atau disebut menarke. Haid 

merupakan suatu fenomena dimana terjadinya pendarahan yang siklik pada 

uterus yang menandakan telah berfungsinya alat reproduksi wanita (Janiwarty 

& Pieter, 2013). Haid merupakan petunjuk utama tanda dimana telah 

matangnya organ reproduksi wanita yang diikuti dengan keluarnya darah, 

lender serta jaringan sel yang telah hancur di uterus secara berkala yang akan 

terjadi kurang lebih 28 hari setiap bulan hingga wanita mencapai usia 

menopause (Jannah, 2011). Lama haid pada setiap wanita sangatlah 

bervariasi. Umumnya 4-6 hari, akan tetapi antara 2-8 hari masih masuk 

kategori normal (Bethasida, 2013).  

 Pembahasan mengenai menstruasi juga dijelaskan dalam Al- Quran 

surah Al Baqarah ayat 222 yakni “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 

Katakanlah: ‘Haidh itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati 

mereka, sebelum mereka suci”  

Di dunia angka terjadinya nyeri akibat haid sangatlah besar. Menurut 

survey, lebih dari 50% perempuan disetiap negara mengeluh sakit akibat 

nyeri haid. Di Amerika angka presentase akibat nyeri haid mencapai sekitar 
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60% lalu di Swedia mencapai sekitar 72%. Sedangkan di Indonesia presentasi 

akibat nyeri haid diperkirakan sekitar 55% pada perempuan dengan usia 

produktif (Purwaningsih et al., 2013). Tidak semua wanita mengalami sakit 

yang hebat pada saat haid. Beberapa wanita hanya mengeluhkan nyeri yang 

tidak begitu spesifik. Rasa sakit akibat nyeri haid atau dismenorea 

diakibatkan karena terjadinya kontraksi secara terus menerus pada otot rahim. 

Nyeri haid atau dismenorea menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 yaitu 

dismenorea primer dan dismenorea sekunder. Dua sifat tersebut terjadi 

tergantung dari faktor penyebab datangnya nyeri (Baziad, 2008).  

Pencegahan timbulnya Dismenorea   primer dapat dilakukan dengan 

cara aman seperti memberikan massage dan exercise bicycle crunch ringan. 

Massage merupakan teknik relaksasi sedangkan exercise merupakan aktifitas 

fisik yang dianjurkan dalam mengatasi gejala dismenorea primer. Pemberian 

dua perlakuan tersebut dapat menghasilkan hormone yang berfungsi sebagai 

penenang alami yaitu hormone endorphine, sehingga akan timbul rasa 

nyaman. 

Oleh karna hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

pemberian efflurage massage dan bicycle crunch terhadap penurunan 

Dismenorea   primer pada remaja usia 18-22 tahun. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada penurunan dismenorea primer dengan menggunakan 

intervensi efflurage massage? 
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2. Apakah ada penurunan dismenorea primer dengan menggunakan 

intervensi bicycle crunch? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh efflurage massage dengan bicycle 

crunch terhadap penurunan derajat dismenorea primer? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh antara efflurage massage dan bicycle crunch 

terdahap penurunan derajat dismenorea primer pada remaja usia 18-22 

tahun. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat penurunan derajat dismenorea primer sebelum dan 

sesudah diberikan efflurage massage. 

b. Mengetahui tingkat penurunan derajat dismenorea primer sebelum dan 

sesudah bicycle crunch 

c. Mengetahui perbedaan tingkat penurunan derajat dismenorea primer  

sebelum dan sesudah diberikan efflurage massage dan bicycle crunch 

 

D. Manfaat 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dimaksud dapat memberikan manfaat 

pengetahuan mengenai pengaruh efflurage massage dan bicycle crunch 

terdahap penurunan dismenorea primer pada remaja usia 18-22 tahun. 



4 
 

 
 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member informasi kepada 

masyarakat umum tentang apa itu dismenorea dan terapi penangaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


