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PENGARUH SENAM ZUMBA TERHADAP  PENURUNAN NYERI 

DISMINORE PADA WANITA USIA 20-30 TAHUN 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang, Dismenore adalah nyeri haid menjelang atau selama haid, 

umumnya menunjukkan tanda-tanda seperti kram perut, rasa nyeri dan berdenyut 

pada perut bagian bawah. Terdapat dua jenis dismenore, yakni dismenore primer 

dan dismenore sekunder. Hal yang dilakukan untuk mencegah munculnya nyeri 

pada penderita dismenore salah satunya dengan melakukan zumba. Zumba 

berfungsi untuk meningkatkan ambang rangsang nyeri, meningkatkan kebugaran 

tubuh, mengencangkan otot-otot tubuh serta melancarkan peredaran darah. Tujuan 

Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh senam zumba terhadap penurunan nyeri 

dismenore pada wanita usia 20-30 tahun. Metode Penelitian, Jenis penelitian yang 

dilakukan bersifat quasi eksperimentaldengan rancangan penelitian one grup pre-

test and post-test. Terdiri dari dua kelompok dengan perlakuan yang sama yang 

membedakan adalah frekuensinya. Kelompok perlakuan I dengan jumlah 12 orang 

yaitu kelompok yang diberikan latihan senam zumba dengan frekuensi 2 kali 

dalam seminggu, sedangkan kelompok perlakuan II dengan jumlah 12 orang yaitu 

kelompok yang diberikan latihan senam zumba dengan frekuensi 3 kali dalam 

seminggu. Penelitian dilaksanakan selama 4 minggu. Hasil Penelitian: Hasil 

analisa data dengan menggunakan paired sample test dan Independen sample t-

test menunjukkan adanya penurunan nyeri dismenore pada kelompok perlakuan II 

yaitu kelompok yang melakukan senam sebanyak 3 kali seminggu. Kesimpulan: 

Pemberian senam zumba dengan frekuensi lebih banyak memberikan pengaruh 

lebih besar terhadap penurunan nyeri dismenore wanita usia 20-30 tahun. 

 

Kata Kunci: dismenore, aerobik, senam zumba, numeric rating scale. 

 

Abstract 
 

Background, Dysmenorrhea is menstrual pain before or during menstruation, 

generally showing signs such as abdominal cramps, pain and throbbing in the 

lower abdomen. There are two types of dysmenorrhea, namely primary 

dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. Things done to prevent the 

emergence of pain in dysmenorrhea sufferers one of them by doing zumba. 

Zumba serves to increase the threshold for pain, increase body fitness, tighten 

body muscles and improve blood circulation. Objectives, To determine the effect 

of zumba on decreasing dysmenorrhea pain in women aged 20-30 years. Research 

Methods, Type of this research is quasi-experimental with one group pre-test and 

post-test research design. Consists of two groups with the same treatment but 

what make it different is the frequency. Treatment group I with a total of 12 

people is the group that is given zumba with a frequency of 2 times a week, while 

the treatment group II with a total of 12 people is a group that is given zumba with 

a frequency of 3 times a week. The study was conducted for 4 weeks. Results, The 

results of data analysis using paired sample t-test and Independent sample t-test 
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showed a decrease in dysmenorrhea pain in the treatment group II, namely the 

group that did zumba three times a week. Conclusion, Doing zumba with more 

frequencies has a greater influence on pain reduction in dysmenorrhea of women 

aged 20-30 years. 

 

Keywords: dysmenorrhea, aerobics, zumba, numeric rating scale. 

 

1. PENDAHULUAN 

Gangguan menstruasi sering terjadi pada wanita usia reproduksi. Menstruasi 

merupakan proses pelepasan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan yang 

terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat terjadi kehamilan (Anurogo 

dan Wulandari, 2011). Menurut Reed et al. (2018), menstruasi adalah siklus 

peluruhan lapisan uterus yang teratur, sebagai respon terhadap interaksi hormon 

yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi dapat 

dibagi menjadi dua fase: (1) fase folikular atau proliferatif, dan (2) fase luteal atau 

sekretori. Panjang siklus menstruasi adalah jumlah hari antara hari pertama 

perdarahan menstruasi dari satu siklus hingga awal menstruasi pada siklus 

berikutnya. Durasi rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari dengan sebagian 

besar panjang siklus antara 25 hingga 30 hari. Pasien yang mengalami siklus 

menstruasi kurang dari 21 hari disebut polymenorrheic, sedangkan yang 

mengalami siklus menstruasi berkepanjangan lebih dari 35 hari disebut 

oligomenorheic. Seseorang yang menstruasi mengalami beberapa gangguan 

seperti rasa sakit dan suasana hati yang tidak nyaman, hal ini sering disebut 

dengan dismenore. 

Dismenore adalah nyeri haid menjelang atau selama haid, sampai 

membuat wanita tersebut tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya dan harus 

istirahat. Nyeri sering bersamaan dengan rasa mual, sakit kepala, perasaan ingin 

pingsan, serta lekas marah. Dismenore umumnya menunjukkan tanda-tanda 

seperti kram perut, rasanyeri dan berdenyut pada perut bagian bawah, serta terjadi 

selama sebelum atau selama menstruasi. Terdapat dua jenis dismenore, yakni 

dismenore primer dan dismenore sekunder. 

Dismenore primer umunya dijumpai pada wanita dengan siklus haid 

berovulasi. Penyebab pasti dismenore primer belum diketahui, diduga faktor 
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psikis sangat berperan terhadap timbulnya nyeri. Faktor risiko dismenore primer 

antara lain: 1) usia menarche sebelumnya; 2) periode menstruasi yang panjang; 3) 

aliran menstruasi yang deras; 4) merokok; 5) riwayat keluarga dismenore (risiko 6 

kali lebih tinggi); 6) obesitas; 7) konsumsi alkohol; 8) kurangnya tidur . 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat quasi eksperimental dengan rancangan 

penelitian one grup pre-test and post-test yaitu desain penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui manfaat pemberian senam zumba pada kasus dismenore. 

Desain penelitian ini terdiri dari dua kelompok dengan perlakuan yang berbeda. 

Kelompok perlakuan I yaitu kelompok senam zumba yang diberikan senam 

dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu, sedangkan kelompok perlakuan II yaitu 

kelompok senam zumba yang diberikan senam dengan frekuensi 3 kali dalam 

seminggu. Penelitian dilaksanakan selama 4 minggu. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Kelompok  

Perlakuan II 

Kelompok  

Perlakuan I 

p-

value 

 n  = 12 % n = 12 %  

Usia     0,123 

Mean ± SD 25,92 ± 3,476  23,42 ± 4,122   

Minimal 20  20   

Maksimal 30  30   

IMT     0,219 

Underweight - - - -  

Normal 7 58,3% 9 75%  

Overweight 3 25% 3 25%  

Obesitas 2 16,7% - -  

Nilai Nyeri 

Pre 

    0,773 

Mean ± SD 3,92 ± 1,832  4,17 ± 2,329   

Minimal 2  1   

Maksimal 8  9   

Nilai Nyeri 

Post 

    0,126 

Mean ± SD 1,25 ± 0,965  3,00 ± 2,256   

Minimal 0  0   

Maksimal 3  6   
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Tabel 2. Uji Normalitas 

Kelompok Mean 

Nilai Nyeri 

P-value Hasil 

KelompokPerlakuan II    

Pre Test 3,92 0,151 Normal 

Post Test 1,25 0,134 Normal 

Kelompok Perlakuan I    

Pre Test 4,17 0,581 Normal 

Post Test 3,00 0,177 Normal 

 

Tabel 3. Uji Pengaruh 

Kelompok Mean  

selisih nyeri 

SD p-value Kesimpulan 

Kelompok Perlakuan II 2,667 1,073 0,000 Ha diterima 

Kelompok Perlakuan I 1,167 1,030 0,002 Ha diterima 

 

Tabel 4. Uji Beda Pengaruh 

Kelompok n Mean 

selisihpr

e,post 

SD p–value Kesimpulan  

Kelompok Perlakuan II 12 2,667 1,073 
0,002 Ha Diterima 

Kelompok Perlakuan I 12 1,167 1,030 

 

3.2 Pembahasan 

Dari hasil analisa data menunjukkan bahwa kelompok yang diberikan frekuensi 

senam zumba lebih sering mengalami penurunan nyeri dismenore lebih banyak. 

Dapat dilihat dari hasil uji paired sample t-test, nilai rata-rata selisih nyeri pada 

kelompok perlakuan II yaitu 2,667 dan pada kelompok perlakuan I yaitu 1,167, 

selisihnya adalah 1,500. Hal ini membuktikan bahwa setelah pemberian senam 

zumba nilai nyeri pada kelompok perlakuan II lebih mengalami penurunan 

dibandingkan dengan nilai nyeri pada kelompok perlakuan I. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian latihan 

zumba pada nyeri dismenore. Terjadinya nyeri dismenore dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu Indeks Masa Tubuh (IMT), riwayat dismenore keluarga, 

usia, tingkat volume darah haid, serta siklus haid setiap bulannya (Samy et al., 

2019). 
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Dari 24 responden, dapat dilihat pada hasil data karakteristik bahwa 8 

responden masuk dalam kategori IMT tidak normal (overweight, obesitas). Pada 

penelitian ini didapatkan hasil penurunan nyeri yang signifikan pada kelompok 

yang diberikan senam zumba dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu, 

dibandingkan dengan kelompok yang hanya diberikan sebanyak 2 kali dalam 

seminggu. Dalam hal penurunan nyeri pula pada responden dengan IMT normal 

dan responden dengan IMT overweight dan obesitas mengalami perbedaan. Pada 

responden dengan IMT normal mengalami penurunan nyeri yang cukup banyak, 

sedangkan pada responden dengan IMT overweight dan obesitas mengalami 

penurunan yang sedikit. 

Menurut Ju et al. (2015), jumlah tertentu dari lemak tubuh dapat menjadi 

pengaruh yang penting untuk memelihara siklus ovulasi yang normal dimana 

terlalu banyak atau terlalu sedikit lemak dapat mempengaruhi terganggunya 

kesehatan reproduksi. Kelebihan berat badan dapat mengakibatkan dismenore 

primer karena lemak yang berlebihan dapat menyebabkan hiperplasia pembuluh 

darah (terdesaknya pembuluh darah oleh jaringan lemak) pada organ reproduksi 

wanita sehingga darah yang mengalir terganggu dan menyebabkan munculnya 

dismenore primer. 

Pada kondisi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) overweight maupun 

obesitas akan mengeluarkan prekursor prostaglandin dan menjadi salah satu faktor 

resiko dismenore. Peningkatan kadar prostaglandin khususnya pada sirkulasi 

darah akan menyebabkan peningkatan aktivitas kontraktilitas uterus dan serabut-

serabut saraf terminal rangsang nyeri pada myometrium sehingga terjadi iskemia 

sel miometrium dan mengakibatkan timbulnya nyeri spasmodic (Iqlima et al., 

2015). 

Nyeri dismenore dapat diakibatkan oleh peningkatan kontraksi otot uterus 

yang dipersarafi oleh sistem saraf simpatis. Stress juga dapat meningkatkan 

aktivitas simpatis yang akan menyebabkan peningkatan nyeri dismenore dengan 

meningkatnya intensitas kontraksi uterus. Nyeri disebabkan karena pelepasan 

prostaglandin yang berlebihan selama haid yang diperkirakan akan menyebabkan 

hiperkontraksi pada otot uterus, yang menyebabkan hypoxia uterus dan ischemia 
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yang akan menghasilkan rasa sakit dan kram. Oleh karena itu supply darah ke 

otot-otot uterus menjadi terbatas dan otot menjadi spasme. Karena adanya 

peningkatan ketegangan otot (Samy et al., 2019). 

Produksi prostaglandin dikontrol oleh progesteron ketika tingkat 

progesteron turun maka kadar dari prostaglandin akan meningkat (Bernardi et al., 

2017). Adanya penurunan progesteron yang disertai regresi korpus luteum akan 

menghasilkan penghilang efek stabilisasi. Peningkatan prostaglandin akan 

meningkatkan tonus dari uteri dan kontraksi sehingga timbul rasa nyeri (Bavil et 

al., 2016). 

Mekanisme terjadinya peningkatan prostaglandin yaitu selama fase 

premenstruasi, progesteron menurun yang dapat menghasilkan sintesis 

prostaglandin dalam sel endometrium oleh membran fosfolipid. Proses ini 

didukung kemampuan penghambatan sintesis prostaglandin dalam mengurangi 

rasa sakit. Inhibitor ini hanya memberikan efek penurun rasa sakit pada 70% 

hingga 75% wanita, faktor-faktor lain yang juga terlibat adalah aktivitas olahraga 

yang diketahui dapat menyebabkan pelepasan hormon endorfin di otak yang akan 

meningkatkan ambang rasa sakit dan terbukti meningkatkan mood subjek yang 

berolahraga. 

Dalam penelitian ini, pemberian senam zumba dapat mengurangi stress 

sehingga aktivitas simpatis juga akan berkurang, latihan zumba ini memberikan 

efek melancarkan aliran darah pada otot uterus, dan akan merangsang pelepasan 

endogenous opiates yaitu endorfin level beta oleh otak, yang akan menyebabkan 

terjadinya vasodilatasi dan penurunan prostaglandin. Hal lain yang mungkin 

terjadi adalah aktivitas opioid endogen, karena opioid yang paling penting untuk 

efek ini adalah endorfin, yang akan meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit 

dan mengurangi kecemasan dan ketegangan. 

Karena saat maupun setelah melakukan latihan zumba, tubuh akan mulai 

mengeluarkan lebih banyak neurotransmitter, seperti norepinefrin, serotonin, 

ensefalin dan dopamin. Latihan ini memiliki efek pelepasan endorfin level beta 

yang bertindak sebagai analgetik sistem terhadap rasa sakit dengan cara 
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meningkatkan sirkulasi darah sehingga akan menurunkan rasa nyeri pada 

dismenore primer (Samy et al., 2019).  

Pada penelitian Sutar et al. (2016) dan Siahpour et al. (2013) yang meneliti 

pengaruh pemberian latihan aerobik dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 8 

minggu pada nyeri dismenore dan menyimpulkan bahwa latihan aerobik dapat 

mengurangi intensitas maupun durasi rasa nyeri pada kasus ini. Dalam studi 

Gupta et al. (2018) menyimpulkan bahwa pengaruh aktivitas olahraga pada kasus 

dismenore akan meningkat seiring waktu tergantung frekuensi dan intensitas 

latihan, aktivitas olahraga secara teratur akan memberikan efek yang lebih efektif 

dari latihan yang hanya sesekali, yang juga sesuai dengan hasil penelitian ini. 

Pada hasil penelitian ini kelompok perlakuan II dengan frekuensi senam 

zumba sebanyak 3 kali seminggu mendapatkan hasil penurunan nyeri dismenore 

yang lebih besar dibanding pada kelompok perlakuan I yang hanya diberikan 

senam zumba sebanyak 2 kali seminggu. Penurunan nyeri yang didapatkan 

dipengaruhi oleh jumlah frekuensi dan intensitas serta tingkat keteraturan 

seseorang dalam melakukan latihan berupa senam zumba tersebut. 

Aktivitas olahraga jangka panjang dapat mengurangi stres, yang bermanfaat 

untuk mengurangi aktivitas saraf simpatik dan akan mengurangi gejala nyeri yang 

ditimbulkan haid. Di sisi lain, melakukan olahraga menyebabkan peningkatan 

level Endorphin Beta, akibatnya akan mempengaruhi penurunan rasa sakit karena 

dismenore dan dapat mengurangi gejala karena haid. 

Latihan dan aktivitas fisik menyebabkan peningkatan efisiensi otak, 

perasaan bahagia dan fisik serta kesehatan tubuh, melalui penciptaan sikap positif 

terhadap yang dirasakan maka kesehatan psikologis tiap individual juga akan 

selalu positif (Safarzadeh et al., 2016). Aktivitas fisik secara teratur memberikan 

efek pada kadar leptin darah pada wanita yang mengalami menstruasi. Leptin 

adalah hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel lemak dan mengatur metabolisme 

hipotalamus-hipofisis-gonad dan memiliki peran penting dalam reproduksi 

manusia. Hormon ini memberikan efek metabolik dan neuro-endokrinologis 

melalui reseptornya di area hipotalamus kontrol emosional. Beberapa peneliti 

menunjukkan bahwa aktivitas fisik mengurangi jumlah leptin dalam darah 
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menjadi 30-34%. Sutar et al. (2016) dalam penelitiannya melaporkan bahwa 

seseorang yang rutin melakukan olahraga dapat mempengaruhi penurunan rasa 

sakit selama menstruasi karena otot abdominal akan mengalami relaksasi dan 

mengurangi tekanan pada pusat-pusat saraf, pelvic organs dan mengurangi pelvic 

congestion. 

Pelepasan prostaglandin yang mengakibatkan disminore berupa 

hiperkontraksi otot uterus akan menyebabkan hypoxia uterus dan ischemia 

pembuluh darah, sehingga supply darah ke otot uterus akan terbatas. Pemberian 

senam zumba akan merangsang pelepasan endorfin level beta dapat menyebabkan 

vasodilatasi pada otot uterus. Pada kondisi overweight maupun obesitas, lemak 

yang terdapat pada tubuh menyebabkan hiperplasia pembuluh darah pada organ 

resproduksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian senam zumba kurang 

memberikan pengaruh penurunan nyeri pada seseorang dengan kondisi 

overweight maupun obesitas karena jumlah lemak pada tubuh yang masih 

membatasi aliran darah menuju otot-otot uterusnya, jadi edukasi untuk wanita 

yang mengalami disminore dengan kondisi overweight maupun obesitas harus 

menurunkan berat badannya karena hal itu akan mempengaruhi efek dari senam 

zumba yang dilakukan untuk menurunkan nyeri disminore. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Menurut hasil analisa data penelitian, kesimpulan yang didapat yaitu terdapat 

pengaruh pemberian senam senam zumba terhadap penurunan nyeri dismenore 

pada wanita usia 20-30 tahun. Didapatkan penurunan nyeri yang lebih besar pada 

kelompok perlakuan II yang diberikan frekuensi senam zumba lebih banyak. 

 

4.2 Saran 

Masyarakat, Pemberian penyuluhan dan mengajak para wanita melakukan senam 

zumba maupun latihan fisik secara rutin agar tidak timbul nyeri dismenore ketika 

haid di setiap bulannya. Bagi Penelitian Selanjutnya, Agar melakukan 

pengembangan penelitian dengan melakukan penelitian efektifitas senam atau 

aktivitas fisik tipe lainnya dalam mengatasi nyeri disminore. 
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