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EFEKTIVITAS LATIHAN PEREGANGAN OTOT DALAM 

MENURUNKAN NYERI PADA DYSMENORRHEA: KAJIAN 

LITERATUR 

 

Abstrak 

Dysmenorrhea didefinisikan sebagai adanya kram nyeri yang berasal dari uterus 

yang terjadi selama menstruasi dan merupakan salah satu penyebab paling umum 

gangguan menstruasi, dysmenorrhea primer merupakan nyeri haid yang 

disebabkan oleh aktivitas uterus, tanpa disertai kelainan patologis dari pelvis. 

Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang disebabkan karena 

adanya kelainan ginekologi seperti endometriosis.Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi primary dysmenorrhea yaitu salah satunya latihan peregangan 

otot. Latihan peregangan otot adalah latihan yang sederhana, aman dan efektif 

dilakukan oleh penderita dysmenorrhea untuk memelihara dan mengembangkan 

fleksibilitas atau kelenturan otot abdomen dan pelvic.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas latihan peregangan otot dalam menurunkan nyeri 

pada dysmenorrhea. Sebuah literature review dilakukan untuk mengidentifikasi 

semua artikel yang membahas latihan peregangan otot dalam menurunkan nyeri 

pada dysmenorrhea. Database dari google scholar, PEDro, pubmed, dan science 

direct, dengan jenis penelitian randomized contolled trial yang terbit 10 tahun 

terakhir. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisis data secara sistematis. Dari 124 artikel yang diidentifikasi, 5 artikel 

yang digunakan sebagai landasan penelitian sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi,dilakukan review artikel,disesuaikan dengan PICO dan dinilai dengan 

PEDro scale, menunjukkan adanya keefektifan latihan peregangan otot dalam 

menurunkan nyeri pada dysmenorrhea dilihat menggunakan minimal clinically 

important difference (MCID) dengan hasil lebih dari 10 mm pengurangan nyeri. 

Latihan peregangan otot efisien dilakukan dan efektif dalam menurunkan nyeri 

pada penderita dysmenorrhea. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait 

dengan waktu yang paling cocok dilakukannya latihan peregangan otot pada 

penderita dysmenorrhea. 

 

Kata Kunci: stretching exercise, primarry dysmenorrhea, pain 

 

Abstract 

Dysmenorrhea is defined as the presence of painful cramps originating from the 

uterus that occur during menstruation and is one of the most common causes of 

menstrual disorders. Primary dysmenorrhea is menstrual pain caused by uterine 

activity, without pathological abnormalities of the pelvis. Meanwhile, secondary 

dysmenorrhea is menstrual pain caused by gynecological disorders such as 

endometriosis. One of the efforts to overcome primary dysmenorrhea is muscle 

stretching exercises. Muscle stretching exercises are simple, safe and effective 

exercises performed by people with dysmenorrhea to maintain and develop 

flexibility or flexibility of the abdominal and pelvic muscles. Objective of this 

research  to determine the effectiveness of muscle stretching exercises in reducing 

pain in dysmenorrhea. A literature review was conducted to identify all articles 
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discussing muscle stretching exercises to reduce pain in dysmenorrhea. Database 

from google scholar, PEDro, pubmed, and science direct, with the type of 

randomized controlled trial research published in the last 10 years. The research 

was carried out by collecting, processing, and analyzing data systematically. 

Results of the 124 articles identified, 5 articles were used as the basis of the study 

according to inclusion and exclusion criteria, reviewed articles, adjusted for PICO 

and assessed by PEDro scale, showing the effectiveness of muscle stretching 

exercises in reducing pain in dysmenorrhea seen using a clinically minimal. 

important difference (MCID) with a result of more than 10 mm pain reduction 

Muscle stretching exercises are efficient and effective in reducing pain in people 

with dysmenorrhea. It is necessary to do further research related to the most 

suitable time to do muscle stretching exercises in people with dysmenorrhea. 

 

Keywords: stretching exercise, primarry dysmenorrhea, pain 

 

1. PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

kehidupan dewasa seiring dengan perkembangan pubertas dan pematangan 

seksual. Salah satu perubahan fisiologis utama yang terjadi pada remaja putri 

adalah terjadinya menarche (Sutar et al., 2016). Menarche adalah mentruasi 

pertama kali yang biasa terjadi pada masa pertumbuhan. Menstruasi adalah 

perdarahan siklus yang terjadi pada perempuan selama tahap reproduksi 

kehidupan mereka, menstruasi disebabkan oleh pelepasan endometrium secara 

berkala, hal ini merupakan proses yg alami pada perempuan selama usia 

reproduksi mereka dan itu terjadi ketika sel telur tidak dibuahi (Sanchez et al., 

2012).  

Keluhan pada nyeri menstruasi salah satunya berupa dysmenorrhea 

(Fatmawati et al., 2016). Dysmenorrhea berdasarkan penyebabnya ada 2 yaitu 

primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer merupakan nyeri haid yang 

disebabkan oleh aktivitas uterus, tanpa disertai kelainan patologis dari pelvis. 

Sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri haid yang disebabkan karena 

adanya kelainan ginekologi seperti endometriosis (Manurung et al., 2015). 

Dysmenorrhea yang sering terjadi pada wanita remaja yaitu dysmenorrhea primer. 

Di Indonesia kejadian dysmenorrhea sekitar 64,25% dari seluruh wanita; sekitar 

54,89% adalah dysmenorrhea primer dan 9,36% di antaranya adalah 

dysmenorrhea sekunder (Wahyuni, 2016). 
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Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi primary dysmenorrhea yaitu 

salah satu exercise, yang sering dilakukan adalah peregangan otot. Latihan 

peregangan otot adalah latihan yang sederhana, aman dan efektif dilakukan oleh 

penderita dysmenorrhea untuk memelihara dan mengembangkan fleksibilitas atau 

kelenturan. Latihan peregangan akan mengulur otot-otot dibagian abdomen dan  

pelvic sehingga hal itu akan meningkatkan aliran darah ke uterus dan merileksasi 

otot-otot uterus dan tidak terjadi metabolisme anaerob (Wahyuni et al., 2020) 

Dari penelitian sebelumnya, menurut  Kanwal et al. (2017) latihan 

peregangan otot pada fase symptomatic dan asymptomatic yang efektif dalam 

menurunkan nyeri pada dysmenorrhea dengan nilai pre dan post (6.17 ± 2.16 dan 

4.73 ± 1.78) untuk fase asymptomatic dan (6,70 ± 1.96 dan  4.30 ± 1.72) untuk 

fase symptomatic yang dapat dilihat menggunakan minimal clinically important 

difference (MCID) dengan hasil penurunan lebih dari 10mm. Sedangkan dalam  

penelitian Saleh & Mowafy, (2016) penderita dysmenorrhea diberikan latihan 

peregangan otot dan core strengthening. Kedua latihan tersebut sama-sama 

menurunkan nyeri pada dysmenorrhea akan tetapi lebih signifikan penurunan 

nyerinya pada kelompok peregangan otot. Namun dari beberapa penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya, hanya 1 jurnal yang mengatakan bahwa latihan 

peregangan otot bisa dilakukan pada saat fase menstruasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian literatur ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas latihan peregangan otot dalam menurunkan nyeri pada 

dysmenorrhea berdasarkan kajian literatur. 

 

2. METODE 

Desain penelitian yang masuk dalam literature review menggunakan randomized 

contolled trial. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber literatur 

yaitu pubmed, science direct,google scholer, dan PEDro dengan memasukkan kata 

kunci “Stretching exercise”,”Dysmenorrhea primer”, dan “Pain”. Artikel ilmiah 

yang akan dipilih oleh penulis sesuai dengan kriteria inklusi yaitu (1) Artikel 
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ilmiah terbit pada 10 tahun terakhir, (2) Artikel ilmiah dengan jenis penelitian 

randomized controlled trial (3) Penderita primary dysmenorrhea (4) Pasien 

berusia 16-30 tahun. Kriteria eksklusi apabila (1) Penderita dengan secondary 

dysmenorrhea (2) Penderita sudah menikah (3) seorang atlit. Sebanyak 124 artikel 

yang diidentifikasi dalam sumber pencarian, kemudian diseleksi dengan analisa 

abstrak yang sesuai dengan judul terdapat 26 artikel. Setelah itu seleksi artikel 

sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan membaca artikel penuh 

terdapat 5 studi yang dipilih untuk dilakukan review. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil 

Sebanyak 124 studi telah diidentifikasi pada sumber pencarian yang membahas 

dysmenorrhea primer, pain dan stretching exercise. Setelah dilakukan seleksi 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, terdapat 5 studi yang akan dilakukan 

review lebih lanjut. Tahapan seleksinya yaitu semua studi dilakukan seleksi 

berdasarkan judul dan abstrak. Kemudian peneliti membaca seluruh artikel yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kelima artikel tersebut telah dilakukan 

penilian valid dari kualitas metodologi uji klinis menggunakan PEDro scale 

dengan hasil semua artikel memiliki kriteria kelayakan atau (eligibility criteria), 

dan menggunakan alokasi secara acak (random allocated) kepada subjek. Satu 

artikel melakukan alokasi tersembunyi (concealed allocation) dan empat artikel 

tidak menyatakan alokasi tersembunyi. Kelima artikel memiliki kriteria ukuran 

keparahan dan setidaknya satu hasil utama (baseline comparability) sebagai 

perbandingan atau tolak ukur hasil sebelum dan sesudah pemberian intervensi.  

Tidak ada satupun artikel yang menyatakan blind subject, blind therapist 

dan blind assessor.Satu artikel menyatakan semua subjek menerima perawatan 

sesuai dengan alokasi subjek tersebut berada, dan empat artikel tidak menyatakan 

(intention-to-treat analysis), dan dari lima artikel terpilih semua memiliki item 

perbandingan antar kelompok (between-group comparison) dan titik ukur dan 

varibilitas (point estimates and variability). Dari keseluruhan artikel, disimpulkan 

total nilai appraisal yang didapat dari pengukuran skala PEDro diatas, yaitu 
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terdapat empat artikel dengan total skor 6/10 yaitu baik dan satu artikel skor 8/10 

bernilai baik. 

3.2 Pembahasan 

Artikel berjenis randomized controlled trial yang membahas tentang latihan 

peregangan otot pada dysmenorrhea tersedia secara terbatas dalam sumber data. 

Akibatnya ada perbedaan dalam pemberian latihan dan waktu latihannya. Kajian 

literatur ini memberikan informasi bahwa latihan peregangan otot lebih baik 

dalam menurunkan nyeri pada pasien dysmenorrhea dengan berbagai macam 

bentuk latihan peregangan. 

Mekanisme kerja latihan peregangan otot yaitu akan mengulur otot- otot 

bagian posterior, pelvic, otot abdominal, gluteus maksimus, dan hamstring, 

sehingga akan meningkatkan aliran darah ke uterus, merileksasi otot-otot uterus 

dan tidak terjadi metabolisme anaerob selama latihan serta dapat menurunkan 

aktivitas saraf simpatik yang akan menyebabkan penurunan kontraktilitas otot 

uterus sehingga hal itu dapat mengurangi gejala dismenore (Wahyuni et al., 

2020). Latihan peregangan otot nantinya akan mempengaruhi proses fisiologi 

tubuh dengan melepaskan hormon CRF (Corticotropin Releasing Factor) yang 

akan merangsang kelenjar pituitari dan menghasilkan beta endorphin. Hormon 

endorphin menghasilkan efek anti nyeri alami dan dapat membantu mengurangi 

prostaglandin, yakni senyawa kimia yang menyebabkan kontraksi otot saat haid 

sehingga menyebabkan tubuh menjadi rileks serta rasa nyeri akan berkurang 

(Nadjib Bustan et al., 2018). Dengan dilakukannya latihan peregangan otot inilah 

otot pelvic dan abdominal siap beradaptasi ketika terjadi dysmenorrhea dan dapat 

menahan rasa nyerinya. 

Pada penelitian Vaziri et al. (2015) ditemukan hasil penurunan nyeri pada 

kelompok intervensi yaitu stretching 10 gerakan peregangan perut selama 8 

minggu, pada saat diberikan latihan didapatkan hasil pre dan post (37.40 ± 3.8 dan 

23.21 ± 6.8) pengurangan nyeri 14 mm dan hasil pre dan post aerobic 

menggunakan treadmill selama 20 menit (32.48 ± 5.5 dan 23.21 ± 6.8) 

pengurangan nyeri 11 mm selama 8 minggu diukur menggunakan VAS. Pada 

penelitian Saleh & Mowafy (2016) ditemukan hasil yang signifikan (P<0.001), 
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pada kelompok yang diberikan 4 gerakan stretching pada pre dan post intervensi 

terdapat penurunan nyeri 2,98 cm dan  untuk 4 gerakan core strengthening 

didapatkan hasil penurunan nyeri 2,54 cm selama 8 minggu yang diukur 

menggunakan VAS tetapi dilihat menggunakan MCID  stretching lebih baik 

untuk dilakukan. Pada penelitian Kanwal et al. (2017) ditemukan hasil nyeri 

menurun secara signifikan pada kelompok latihan peregangan otot pada fase 

symptomatic dan asymptomatic dengan nilai pre dan post (6.17 ± 2.16 dan 4.73 ± 

1.78) untuk fase asymptomatic penurunan nyerinya yaitu 1,44 cm dan untuk fase 

symptomatic (6,7 ± 1,96 dan  4.30 ± 1.72) penurunan nyerinya yaitu 2,4 cm yang 

dilakukan selama 12 minggu menggunakan VAS.  

Pada penelitian Shirvani et al. (2017) ditemukan hasil penurunan nyeri 

yang signifikan (<0,001) pada saat diberikan latihan peregangan nilai pre dan post 

nya (45,42 ± 19,21 dan 31,57 ± 16,03) penurunan nyerinya 13,85 mm dan tidak 

ada perubahan signifikan pada kelompok pembanding. Latihan dilakukan selama 

8 minggu dan tidak dilakukan ketika menstruasi. Hasil penurunan nyeri diukur 

menggunakan VAS. Pada penelitian Tabari et al. (2017) ditemukan hasil 

penurunan nyeri yang signifikan pada saat diberikan latihan peregangan otot, nilai 

selisih pre dan postnya yaitu 22,54 mm dan tidak ada perubahan signifikan pada 

kelompok pembanding. Latihan dilakukan selama 8 minggu dan tidak dilakukan 

ketika menstruasi. Hasil penurunan nyeri diukur menggunakan VAS. 

VAS memiliki validitas kriteria dan reliabilitas yang tergolong excellent 

dengan nilai MCID 10 mm atau 1 cm penurunan nyeri selama 2 siklus menstruasi  

(Gerlinger et al., 2010). MCID adalah perbedaan minimal yang dapat membantu 

dalam menafsirkan data dari uji klinis.Tujuannya untuk menghitung perbedaan 

minimal penurunan nyeri pada skala VAS wanita dengan dysmenorrhea. Nilai 

penurunan nyeri 10 mm atau 1 cm 2 siklus menstruasi merupakan nilai yang 

direkomendasikan untuk dysmenorrhea (Wickström & Edelstam, 2017). 

Selisih antara hasil penurunan nyeri dan MCID adalah tolak ukur 

dikatakannya latihan yang diberikan efektif dalam menurunkan nyeri pada 

dysmenorrhea. Dari 5 artikel yang telah di review didapatkan hasil latihan 

peregangan pada fase asymptomatic lebih signifikan menurunkan nyeri daripada 
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latihan pada fase aymptomatic, akan tetapi sama-sama lebih baik menurunkan 

nyeri kedua waktu latihan tersebut. 

Untuk itu penelitian- penelitian merekomendasikan untuk dilakukan 

latihan peregangan otot dalam menurunkan nyeri pada dysmenorrhea. 

Tabel 1. Karakteristik Artikel yang di Review 

Studi Responden Desai

n studi 

Protokol 

latihan  

Durasi Efek 

stretching 

Vaziri 

et al., 

2015 

105 pasien 

dengan 

dysmenorrhe

a primer 

RCT Stretching: 

Dilakukan 10 

latihan 

peregangan 

perut 

Aerobic : 

Treadmill 

selama 20 

menit dibagi 

menjadi 4 

tahapan 

Control 

group: 

Tidak 

melakukan 

latihan 

apapun, dan 

tidak 

mengkonsums

i obat-obatan. 

Stretching: 

Dilakukan 

3x/minggu 

selama 2x 

siklus 

menstruasi 

setiap 

gerakan 

dilakukan 

selama 10 

detik dan 

diulangi 

sebanyak 5 

kali 

Aerobic : 

Dilakukan 

3x/minggu 

selama 2x 

siklus 

menstruasi.  

Control 

group: 

Tidak ada 

intervensi 

 

Setelah 

diberikan 

intervensi 

terjadi 

perubahan 

pada 

kelompok 

latihan tetapi 

tidak terjadi 

pada 

kelompok 

kontrol.  

Hasilnya 

(37.40 ± 3.8 

dan 23.21 ± 

6.8) 

pengurangan 

nyeri 14 mm 

pada 

kelompok 

stretching 

dan pada  

hasil aerobic  

dengan hasil 

(32.48 ± 5.5 

dan 23.21 ± 

6.8) 11 mm. 

Saleh et 

al.,2016 

150 pasien 

dengan 

dysmenorrhe

a primer 

RCT Stretching: 

dilakukan 4 

gerakan 

peregangan 

Core 

strengthening: 

Dilakukan 4 

gerakan 

penguatan 

Control 

Stretching: 

dilakukan 

selama 8 

minggu, 3 

hari/ minggu, 

3x sehari 

selama 10 

menit. 

Core 

strengthening

Setelah 

diberikan 

intervensi 

terjadi 

perubahan 

yang 

signifikan 

pada kedua 

kelompok 

latihan 
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group: 

Tidak ada 

intervensi 

: 

dilakukan 

selama 8 

minggu, 4 

hari/ minggu, 

3x sehari 

selama 20 

menit. 

Control 

group: 

Tidak ada 

intervensi 

 

selama 2 

siklus 

menstruasi. 

penurunan 

nyeri 2,98 

cm  pada 

latihan 

peregangan 

dan  

penurunan 

nyeri 2,54 

cm pada 

kelompok 

core 

strengthenin

g  

Kanwal 

et al., 

2017 

66 pasien 

dengan 

dysmenorrhe

a primer 

RCT Fase 

asymtomatic: 

Dilakukan 

gerakan 

peregangan 

otot perut dan 

berhenti pada 

fase gejala 

Fase 

symtomatic: 

Dilakukan 

gerakan 

peregangan  

Fase 

asymtomatic: 

Dilakukan 3x/ 

minggu 

selama 12 

minggu, 

setiap 

gerakan 

dilakukan 3x 

pengulangan, 

regangan 

selama 5 

detik dan 

relaksasi 

selama 25 

detik. 

Fase 

symtomatic: 

Dilakukan 4 

hari/ bulan  

selama 12 

minggu, 

setiap 

gerakan 

dilakukan 3x 

pengulangan, 

regangan 

selama 5 

detik dan 

relaksasi 

Adanya 

penurunan 

nyeri secara 

signifikan 

ada 2 bulan 

terakhir pada 

kelompok A 

dan B, 1 

bulan 

terakhir pada 

kelompok A 

dan 2 bulan 

terakhir pada 

kelompok B 
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selama 25 

detik 

Tabari 

et al., 

2017 

122 pasien  

pada 

dysmenorrhe

a primer 

sedang 

sampai berat 

RCT Stretching : 

Dilakukan 

latihan 

peregangan 

Mefenamic 

acid: 

mengkonsums

i obat 250 mg  

Stretching : 

dilakukan 

selama 15 

menit, 

3x/minggu 

dalam siklus 

menstruasi 

selama 8 

minggu 

Mefenamic 

acid: 

Diberikan 

setiap 8 jam 

dari awal 

menstruasi 

hingga nyeri 

reda selama 2 

siklus 

menstruasi 

Intensitas 

nyeri 

menurun 

secara 

signifikan 

pada 

kelompok 

latihan 

daripada 

kelompok 

mefenamic 

acid pada 

bulan kedua 

intervensi. 

Pada 

kelompok 

latihan nilai 

selisih pre 

dan postnya 

yaitu 22,54 

mm dan 

tidak ada 

perubahan 

signifikan 

pada 

kelompok 

pembanding 

 

Shirvan

i et 

al.,2017 

122 pasien  

pada 

dysmenorrhe

a primer 

sedang 

sampai berat 

RCT Stretching : 

Dilakukan 

latihan 

peregangan 

Gingger 

mengkonsums

i suplemen 

jahe 250 mg 

Stretching : 

dilakukan 

selama 15 

menit, 5 

menit 

pemanasan, 

10 menit 

latihan 

peregangan 

3x/minggu 

dalam siklus 

menstruasi 

selama 8 

minggu. 

gingger: 

Diberikan 

Intensitas 

nyeri 

menurun 

secara 

signifikan 

pada 

kelompok 

latihan 

daripada 

kelompok 

gingger pada 

bulan kedua 

intervensi. . 

Pada 

kelompok  

latihan  
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setiap 6 jam 

dari awal 

menstruasi 

hingga nyeri 

reda selama 2 

siklus 

menstruasi 

(45,42 ± 

19,21 dan 

31,57 ± 

16,03) 

penurunan 

nyerinya 

13,85 mm. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan terhadap efektivitas latihan 

peregangan otot dalam menurunkan nyeri pada dysmenorhhea dengan 

menggunakan kajian literatur dapat disimpulkan bahwa beberapa exercise dan 

perawatan lainnya dapat menurunkan nyeri pada dysmenorrhea akan tetapi latihan 

peregangan otot pada saat hari tidak bergejala lebih baik dalam menurunkan nyeri 

dilihat dari hasil yang didapatkan dengan menggunakan minimal clinically 

important difference (MCID) dengan nilai lebih dari 10 mm atau 1 cm. Nilai 10 

mm atau 1 cm adalah nilai yang direkomendasikan dikatakannya latihan tersebut 

efektif untuk dilakukan.  

4.2 Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan waktu yang paling cocok 

dilakukannya latihan peregangan otot pada penderita dysmenorrhea. Hasil studi 

ini semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi dan menambah 

wawasan dalam pemberian latihan peregangan otot dalam menurunkan nyeri pada 

dysmenorrhea. 
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