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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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. Hari pertama terjadinya menstruasi dihitung sebagai awal setiap 

siklus menstruasi (hari ke-1). Menstruasi akan terjadi 3-7 hari. Hari terakhir 

menstruasi adalah waktu berakhir sebelum mulai siklus menstruasi berikutnya. 

Rata-rata wanita mengalami siklus menstruasi selama 21-40 hari. Hanya sekitar 

15% wanita yang mengalami siklus menstruasi selama 28 hari (Anurogo dan 

Wulandari, 2011). Sedangkan 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.  



2 
 

 

Dismenore ditemukan setidaknya setengah dari wanita yang sedang 

menstruasi, khususnya remaja perempuan. 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, rasa nyeri 

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 

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 6x lebih tinggi); 6) obesitas; 7) konsumsi alkohol; 8) 

kurangnya tidur (Gagua et al., 2012). 

Penjelasan mengenai mentruasi juga di jelaskan di dalam Al-Quran, 

seperti ayat berikut ini. 

Al-Quran surah Al Baqarah ayat 222 menjelaskan: 

 

“.....Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 

Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada 
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waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila 

mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang taubat dan 

menyukai orang yang menyucikan diri”. 

Menurut Omani et al. (2018), prevalensi dismenore primer sebanyak 

73,27%, ketidakteraturan menstruasi 13,11%, serta perpanjangan durasi 

menstruasi 12,94%. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Gagua et al. 

(2012) didapatkan prevalensi dismenore sebesar 52,7% pada remaja. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Grandi et al. (2012) 

menyatakan bahwa nyeri selama menstruasi terjadi pada 84,1% responden, 

dengan 43,1% diantaranya menyatakan bahwa rasa sakit terjadi selama periode 

menstruasi, sementara 41% lainnya melaporkan bahwa rasa sakit terjadi selama 

beberapa hari dalam satu periode mestruasi. Di Indonesia kejadian nyeri 

menstruasi diperkirakan 55% wanita usia produktif yang tersiksa oleh nyeri 

selama menstruasi. Angka kejadian (prevalensi) nyeri menstruasi berkisar 45-

95% di kalangan wanita usia produktif (Marlinda et al., 2013). 

Penelitian eksperimental dan klinis telah mengidentifikasikan alasan 

fisiologis untuk dismenore yang berhubungan dengan produksi hormon 

prostaglandin uteri. Hal ini terjadi karena selama peluruhan endometrium, sel 

endometrium melepaskan prostaglandin. Saat menstruasi dimulai, 

prostaglandin merangsang kontraksi myometrium dan dapat mengakibatkan 

anemia. Wanita dengan dismenore yang lebih parah memiliki kadar 

prostaglandin yang lebih tinggi dalam cairan menstruasi. 
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Hal yang bisa dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir munculnya 

nyeri pada penderita dismenore adalah dengan pemberian medikamentosa 

maupun latihan fisik. Latihan fisik dapat meningkatkan vaskularisasi serta 

merangsang pelepasan endorphin yang bertindak sebagai analgesik non-

spesifik. Salah satu aktivitas fisik yang saat ini banyak dilakukan adalah senam 

aerobik. Latihan aerobik adalah latihan yang memerlukan oksigen untuk 

pembentukan energi yang dilakukan secara terus-menerus, ritmis, dengan 

melibatkan kelompok otot-otot besar. Latihan fisik seperti senam aerobik 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani yang 

baik serta dapat meningkatkan kemampuan fungsional (Richmond, 2012). 

Manfaat senam aerobik adalah menjaga stamina tubuh, kebugaran tubuh, 

mengencangkan otot-otot tubuh atau membentuk tubuh menjadi indah, 

melancarkan peredaran darah serta mengurangi kelebihan lemak dalam tubuh 

(Alim et al., 2011). Salah satu jenis latihan aerobik yang sedang digemari saat 

ini adalah senam zumba.Vendramin (2016) mendefinisikan zumba sebagai 

sebuah program latihan berupa senam yang sering diaplikasikan terhadap 

beberapa kelompok besar dengan menggabungkan ritme latin dan prinsip 

aerobik. Sementara itu, Cugusi (2018) mendefinisikan zumba sebagai latihan 

yang menggabungkan ritme latin dengan berbagai gerakan, hiburan, dan 

kebugaran. Zumba diajarkan secara universal oleh para profesional 

bersertifikat yang dengan metode latihan dengan intensitas yang sedang hingga 

tinggi. 

Zumba merupakan suatu upaya promotif olahraga yang mampu 

meredakan nyeri. Zumba terbukti dapat meningkatkan ambang rangsang nyeri, 
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kapasitas fungsional, kualitas hidup dan penampilan tubuh wanita yang 

proporsional.Selain itu, zumba memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan 

otot, fleksbilitas tubuh (barene) dan postural sway (Samy, 2019). Zumba saat 

ini dilakukan oleh lebih dari 12 juta orang, di 110.000 lokasi di 125 negara di 

seluruh dunia. Zumba menduduki peringkat kesembilan dalam olahraga 

kebugaran di seluruh dunia untuk tahun 2012 (Porcari, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Zumba terhadap Penurunan Nyeri 

Dismenore pada Wanita Usia 20-30 Tahun”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh 

senam zumba terhadap penurunan nyeri dismenore pada wanita uisa 20-30 

tahun?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui manfaat senam zumba untuk wanita. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui pengaruh senam zumba terhadap penurunan nyeri dismenore 

pada wanita usia 20-30 tahun. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh senam zumba terhadap 

penurunan nyeri dismenore wanita usia 20-30 tahun. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai acuan latihan yang digunakan untuk menurunkan nyeri dismenore 

wanita usia 20-30 tahun. 


