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ABSTRAK 

PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP NYERI HAID PADA REMAJA PUTRI 

KELAS X MAN 2 KOTA PROBOLINGGO 

(Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo) 

Oleh: Endah Putri Rahayu 

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan 

seorang individu. Masa ini berhubungan dengan suatu fenomena fisik yang berhubungan 

dengan pubertas. Pubertas merupakan suatu bagian penting dari masa remaja yang lebih 

menekankan proses biologis yang mengarah pada kemampuan reproduksi. Pada saat ini 

perempuan akan mengalami ovulasi dan menstruasi yang terkadang juga disertai nyeri 

haid (dysmenorrhea). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Senam Yoga 

terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo. 

Jenis penelitian ini adalah pra eksperimental dengan rancangan one group pretest 

posttest design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X MAN 2 Kota 

Probolinggo yang berjumlah 172 siswi. Sampel penelitian ini sejumlah 35 siswi dengan 

tekhnik sampling  Proportional Random Sampling. Variable independent adalah Senam 

Yoga dan variable dependent adalah Nyeri Haid. Instrumen penelitian menggunakan 

pengukuran skala nyeri Face Pain Scale – Revised (FPS-R). Pengolahan data 

menggunakan editing, coding, scoring, tabulating dengan analisa data spearman Rank. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan senam yoga hampir 

setengah dari responden mengalami nyeri haid dengan skala 3 (lebih nyeri) dengan 

jumlah 16 responden (45,7%). Sedangkan setelah dilakukan senam yoga  hampir setengah 

dari responden mengalami nyeri haid dengan skala 1 (sedikit nyeri) sebanyak  12 

responden (34,3%). Uji statistik Spearman rank menunjukan bahwa  value = 0,000 < α 

(0,05) sehingga H1 diterima. 

Kesimpulan penelitian ini ada Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid pada 

Remaja Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo. Saran bagi responden diharapkan untuk 

membiasakan diri melakukan yoga untuk mengurangi nyeri haid agar tidak bergantung 

pada obat-obat analgesik setiap menstruasi. 

 

Kata Kunci : Senam Yoga, Nyeri Haid, Siswi Kelas X 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF YOGA GYMNASTIC TOWARD DYSMENORRHEA ON 10TH CLASS 

STUDENT AT MAN 2 PROBOLINGGO 

(At Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo) 

By: Endah Putri Rahayu 

Adolescence is a dynamic phase of development in an individual life. This period is 

related to a physical phenomenon associated with puberty. Puberty is an important part 

of adolescence that emphasizes the biological processes that lead to the ability of 

reproduction. At this time women will ovulate and have a menstruation which is 

sometimes followed by menstrual pain (dysmenorrhea). This study aims to determine the 

effect of Yoga Gymnastic toward Menstrual Pain on 10th class student at MAN 2 

Probolinggo. 

This type of research is pre experimental with one group pretest posttest design. 

The population of this study is all students of 10th class at MAN 2 Probolinggo those are 

172 female students. The samples of this study were 35 female students with Proportional 

Random Sampling technique. Variable independent of this study is Gymnastics Yoga and 

variable dependent is menstrual pain. The research instrument used a scale measurement 

of Face Pain Scale - Revised (FPS-R) pain. The processing data are editing, coding, 

scoring, tabulating with spearman Rank data analysis. 

The results of this research showed that before the yoga exercises almost half of 

the respondents had menstrual pain at 3rd level of pain (more pain) with the number of 16 

respondents (45.7%). While after doing yoga almost half of the respondents had 

menstrual pain at 1st level of pain (slightly pain) as many as 12 respondents (34.3%). 

Spearman rank statistical test shows that  value = 0.000 <α (0.05) so that H1 was 

accepted. 

In conclusion, there was an Effect of Yoga Gymnastic toward Menstrual Pain on 

10th class student at MAN 2 Probolinggo. The advice for students that in order to reduce 

the level of pain on menstrual period, students should do yoga gymnastics.  

 

Keywords: Yoga Gymnastic, Menstrual Pain, 10th Class Students 
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa  remaja  merupakan  suatu  proses  transisi  dari  masa  anak-

anak menuju tahap dewasa yang ditandai dengan berubahnya perkembangan

tubuh yang cepat. Masa remaja berhubungan dengan suatu fenomena fisik

yang  berhubungan  dengan pubertas.  Dimana  pubertas  merupakan suatu

bagian penting dari  masa remaja yang lebih  menekankan proses biologis

yang mengarah pada kemampuan reproduksi. Pada saat ini perempuan akan

mengalami ovulasi dan menstruasi yang terkadang juga disertai nyeri haid

(dysmenorrhea).  Kondisi  ini  dapat  bertambah  parah  bila  disertai  dengan

kondisi psikis yang tidak stabil, seperti stres, depresi, cemas berlebihan, dan

keadaan sedih atau gembira yang berlebihan. (Anurogo & Wulandari, 2011,

hlm 31). 

Berdasarkan  data  dalam  World  Health  Organization (WHO)

angka kejadian  dysmenorrhea di  dunia sangat besar  yaitu lebih dari 50%

wanita usia produktif di setiap negara mengalami nyeri haid. Di Amerika

serikat angka  persentasenya  sekitar  90% dan  10-15%  mengalami

dysmenorrhea berat  yang  mengakibatkan  mereka  tidak  dapat  melakukan

aktivitas apapun. Studi longitudinal dari Swedia melaporkan dysmenorrhea

pada 72% wanita yang berusia kurang dari 19 tahun dan 67% wanita yang

berusia 24 tahun. Sebuah penelitian di India menyatakan bahwa kesadaran

wanita terhadap dysmenorrhea sangat rendah, hanya sekitar 34,34% dari 99

responden  mencari  tempat  pelayanan  kesehatan  untuk  mengatasi

ketidaknyamanan  dysmenorrhea (Jurnal  Occupation  and  Environmental

1
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Medicine,  2008).  Sedangkan  di  Indonesia  angkanya  mencapai 55%

perempuan  yang  mengalami nyeri  selama  menstruasi.  Angka  kejadian

(prevalensi)  nyeri  menstruasi  berkisar  45 - 95% di  kalangan wanita  usia

produktif (Ruhi, 2014 dalam Santri 2016, hal. 3).  Di  Jawa Timur jumlah

remaja  putri  yang  reproduktif  yaitu  yang  berusia  10-24  tahun  adalah

sebesar 56.598 jiwa. Sedangkan yang mengalami dismenore  dan datang  ke

bagian kebidanan  sebesar 11.565 jiwa (1,31%) (BPS Provinsi Jawa Timur,

2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri  Mudayatiningsih,  dkk

dalam jurnalnya pada tahun 2017  di SMAN 7 Malang, Jawa Timur terdapat

35 siswi yang sedang menstruasi mengalami dysmenorrhea ringan sebanyak

9  siswi  (25,7%),  14  siswi  (40,0%)  mengalami  dysmenorrhea sedang,

dysmenorrhea  berat sebanyak 10 siswi (28,6%) dan hanya 2 siswi (5,7%)

yang tidak merasakan nyeri haid. 

Hasil  studi  pendahuluan  di  MAN  2  Kota  Probolinggo  yang

dilakukan oleh peneliti tanggal 10 Maret 2018 didapatkan hasil wawancara

dari  15  siswi,  terdapat  13  siswi  yang  mengalami  nyeri  saat  menstruasi

(dysmenorrhea).  Responden  yang  mengalami  dysmenorrhea melakukan

penanganan dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan minyak kayu

putih  sebanyak  6  responden  (46,1%),  dengan  cara  istirahat  2  responden

(15,4%), dengan mengkonsumsi minuman herbal 2 responden (15,4%) dan

tidak pernah melakukan penanganan dismenore 3  responden (23.1%).

Nyeri  pada saat menstruasi mempunyai  penyebab  yang berbeda

tergantung  pada  jenisnya.  Nyeri  yang  terjadi  pada  dysmenorrhea primer
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disebabkan  oleh  suatu  proses  fisiologis  yang  normal,  nyeri  tersebut

disebabkan oleh  peningkatan  jumlah hormon prostaglandin  (hormon yang

membuat  uterus  berkontraksi  saat  menstruasi  dan  melahirkan). Hormon

prostaglandin  dapat  menyebabkan  terjadinya vasokonstriksi  (pengecilan

pembuluh darah) dinding rahim yang pada akhirnya menyebabkan kontraksi

otot dinding rahim dan kemudian menimbulkan rasa nyeri. Dalam kasus ini,

nyeri  haid disebabkan oleh  berkurangnya  aliran darah pada endometrium

dikarenakan  kontraksi  rahim  yang  sangat  kuat.  Saat  uterus  berkontraksi

terlalu kuat, pembuluh darah akan tertekan. Oleh karena itu, suplai oksigen

ke jaringan otot rahim akan berkurang.  Selain masalah fisiologis tersebut,

beberapa  hal  yang  juga  bisa  mengakibatkan  rasa  nyeri  pada  kasus

dysmenorrhoea primer  diantaranya  adalah  kurangnya  latihan (olahraga),

terjadinya stres, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan menstruasi awal

(menarche) di usia muda (di bawah 11 tahun).

Gangguan  ini  tidak  boleh didiamkan  karena  dapat  berdampak

serius. Dampak yang terjadi jika nyeri haid (dysmenorrhea) tidak ditangani

adalah  gangguan  aktifitas  hidup sehari-hari,  gelisah,  depresi,  Retrograd

menstruasi  (menstruasi  yang bergerak mundur),  infertilitas  (kemandulan),

ektopik  pecah,  dan  kista  pecah.  Gangguan  yang  umumnya  terjadi  pada

perempuan  saat  menstruasi  adalah  darah  menstruasi  yang  sangat  banyak

(menorrhagia)  dan  timbul  rasa  sakit  saat  menstruasi  (dysmenorrhea)  (B.

Pribakti, 2012, hal. 56).

Beberapa  upaya  dilakukan  oleh  remaja  untuk  mengurangi  rasa

nyeri  yang  dirasakan  saat  menstruasi  seperti  mengkonsumsi  minuman
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herbal (jamu), istirahat, kompres hangat, bahkan beberapa diantara remaja

juga mengkonsumsi obat agar mereka tetap bisa melakukan aktifitas sehari-

hari.  Upaya penanganan untuk mengurangi  dysmenorrhea adalah dengan

pemberian terapi farmakologi seperti obat analgetik, terapi hormonal terapi

dengan obat non steroid anti prostaglandin dan dilatasi kanalis servikanalis

Pengaruh  nonfarmakologis  juga  diperlukan  untuk  mengurangi

dysmenorrhea,  salah satunya  dengan menggunakan  teknik  relaksasi,  olah

raga dan yoga (Asmadi, 2008).

Yoga  merupakan  tehnik  yang  mengajarkan  seperti  tehnik

relaksasi,  pernafasan,  dan  posisi  tubuh  untuk  meningkatkan  kekuatan,

keseimbangan dan mengurangi rasa nyeri. Beberapa gerakan yoga mampu

mengubah pola penerimaan rasa sakit ke fase yang lebih menenangkan yaitu

Pose  Upavishta  Konasana,  Buddha  Kosana,  Janu  Shirsasana, Supta

Baddha  Konasana,  Mudhasana  (Pujiastuti  &  Shindu,  2014).  Frekuensi

latihan  yoga  dapat  dilakukan 10-15 menit  atau  sebanyak  dua kali  dalam

sepuluh hitungan, sambil mengatur nafas dalam (Senior, 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Adakah Pengaruh Senam Yoga  terhadap  Intensitas  Nyeri  Haid

pada Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo? 

1.3. Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian

ini adalah :

1.3.a.1. Tujuan Umum

Mengetahui Pengaruh Senam Yoga terhadap Intensitas Nyeri  Haid pada

Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo

1.3.a.2. Tujuan Khusus

1.3.2.1. Mengidentifikasi  Nyeri  Haid   pada  Remaja  Putri  Kelas  X  sebelum

dilakukan Senam Yoga di MAN 2 Kota Probolinggo

1.3.2.2. Mengidentifikasi  Nyeri  Haid  pada  Remaja  Putri  Kelas  X  setelah

dilakukan Senam Yoga di MAN 2 Kota Probolinggo

1.3.2.3. Menganalisa Nyeri Haid pada Remaja Putri Kelas X sebelum dan setelah

dilakukan Senam Yoga di MAN 2 Kota Probolinggo

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

atau masukan bagi perkembangan ilmu kesehatan dan menambah kajian

ilmu  kesehatan  khususnya  ilmu  kebidanan  terkait  dengan  sistem

reproduksi  yaitu  tentang  nyeri  haid  pada  remaja  putri  dan  bagaimana

mengurangi rasa nyeri tersebut. 

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Responden

Menambah pengetahuan remaja putri tentang nyeri haid (dysmenorrhea)

dan penanganan disminorrhea dengan tekhnik senam yoga. 

1.4.2.2. Bagi Tenaga Kesehatan
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Penelitian ini  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh   tenaga  kesehatan  untuk

dijadikan sarana informasi untuk diberikan kepada masyarakat khususnya

remaja dalam menangani nyeri haid (dysmenorrhea) dengan senam yoga.

1.4.2.3. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi dapat menggunakan penelitian ini sebagai penambahan referensi

yang  dapat  digunakan  oleh  mahasiswi  khususnya  kebidanan  tentang

nyeri  haid  (dysmenorrhea)  dan  pengurangan  dysmenorrhea dengan

tekhink senam yoga

1.4.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambahan referensi bagi

peneliti  selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengurangan nyeri haid

(dysmenorrhea).



 

 

 

 

7 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Senam Yoga 

2.1.1. Definisi 

Secara etimologi, kata yoga diturunkan dari kata yuj (sansekerta), 

yoke (Inggris), yang berarti “penyatuan”. Yoga berarti penyatuan 

kesadaran manusia dengan sesuatu yang lebih luhur, trasenden, lebih kekal 

dan ilahi. Menurut Panini, Yoga diturunkan dari akar sansekerta yuj yang 

memiliki tiga arti yang berbeda, yakni: Penyerapan (samadhi (yujyate), 

menghubungkan (yunakti), dan pengendalian (yojyanti). Namun makna 

kunci yang biasa dipakai adalah “meditasi” (dhyana) dan penyatuan 

(yukti).  (Matius, 2010). 

Pengertian Yoga adalah suatu latihan (gerakan) untuk 

menyatukan elemen spiritual dan fisikal seorang individu untuk mencapai 

suatu kondisi yang ideal. Fase pengharmonisasian kedua elemen ini akan 

menimbulkan terjadinya keharmonisasian dengan lingkungan sekitar 

(menyatukan pikiran dengan alam) dan Sang Maha Pencipta (Erikar 

Lebang, 2015). Walau dikenal pertama kali berasal dari india, tetapi yoga 

sangat aplikatif dilakukan seluruh umat manusia secara universal. 

2.1.2. Ragam Tradisi dalam Yoga 

Sesuai dengan perkembangan zaman dan perjalanan waktu, yoga 

telah berkembang dan menyebar menjadi berbagai bentuk aliran atau 

tradisi. Berikut beberapa tradisi yoga yang umum dikenal : 
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a) Ananda Yoga 

Bentuk klasik dari Hatha Yoga yang dipopulerkan oleh Swami 

Kriyananda, mempergunakan Asana dan Pranayama sebagai cara untuk 

membangkitkan energy Chakra. Penguasaan kekuatan tadi dianggap 

mampu membentuk harmonisasi ideal bagi tubuh, pikiran dan emosi.  

b) Anusara Yoga 

Dipopulerkan oleh John Friend pada tahun 1997, sebuah bentuk lain 

dari Hatha Yoga yang sangat menonjolkan kekuatan fisik prima serta 

detil asana digabung dengan filosofi tantric. Dikenal dengan metode 

‘perayaan dalam hati’ untuk setiap sesi yoga yang mereka lakukan. 

c) Ashtanga Yoga 

Dipopulerkan oleh Pattabi Jois. Bagi yang menyukai tantangan fisik 

dengan intensitas tinggi serta susunan gerakan berangkai dalam 

hitungan waktu yang cepat antar satu sama lainnya, astanga mungkin 

adalah pilihan yang tepat. 

d) Bharata Yoga 

Salah satu tradisi yang menekankan pentingnya presisi setiap pose 

yoga. Gert van leeuwen, pencetusnya percaya bahwa detail dalam 

mobilitas tulang punggung adalah persyaratan mutlak ntuk sebuah 

latihan yoga yang baik. 

e) Bikram Yoga 

Diambil dari nama Bikram Choudry, sang pencetus, mengambil konsep 

berlatih dalam ruangan dengan temperature khusus hingga 100° F (40° 



9 

 

 

C). Asana di aliran ini hanya dibatasi hingga 26 rangkaian gerakan yang 

diyakini mampu membuang racun lewat keringat serta memaksa tubuh 

untuk mencapai fleksibilitas tertinggi. 

f) Integral Yoga 

Mendunia setelah dipergunakanoleh seorang dokter medis bernama dr. 

Dean Woodstock umtuk penanganan penyakit jantung, metode 

bentukan Swami Satchidananda ini diyakini mampu membuat 

penggunanya mampu menguasai keseimbangan prima antara 

pranayama dan asana. 

g) Iyengar Yoga 

Diambil dari nama B.K.S. Iyengar, penguasaan detail terhadap setiap 

asana adalah focus utama untuk mencapai hal tersebut sering digunakan 

pelbagai alat bantu sederhana berupa kursi, selimut, guling, balok, ikat 

pinggang dan lainnya. Sebagai satu-satunya jalan untuk dapat 

menguasai sesi pranayama secara prima. Detail serta keseimbangan dari 

metode ini kini sering dimanfaatkan sebagai metode terapi medis 

alternative untuk berbagai penyakit.  

h) Kali Ray Tri Yoga 

Kali Ray Yoga ditemukan oleh Kali Ray. Tradisi ini menggabungkan 

dinamika dan rangkaian asana yang sangat intensif. Pemakaian asana 

disesuaikan dengan tingkatan dari setiap pelakunya masing – masing.  

i) Kripalu Yoga 

Kripalu Yoga mengutamaan penguasaan pernapasan dan gerakan sesuai 

dengan kemampuan tubuh. Ada tiga tahapan dalam Kripalu; pertama – 
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pembelajaran tentang postur tubuh, kedua – penguasaan asana dalam 

waktu tertentu dengan konsentrasi penuh, ketiga – meditasi dalam 

rangkaian asana dimana rangkaian tersebut seakan berlangsung secara 

spontan di dalam kondisi meditasi.  

j) Kundalini 

Mulai terkenal setelah Yogi Bhajan mempopulerkannya di tahun 1969. 

Perhatian dipusatkan pada penguasaan energy kundalini yang bias 

ditemukan di area bawah tulang punggung manusia. Aktifitas kundalini 

dipenuhi oleh kordinasi pernafasan meditasi, dan sedikit gerakan asana. 

k) Jivamukti Yoga 

David Life dan Sharon Ganon memperkenalkan tradisi inpada tahun 

1984. Sebuah metode rangkaian latihan fisik dan intelektual yang 

dipercaya mampu menstimulasi kemampuan manusia untuk mencapai 

kesadaran spiritual dengan baik. 

l) Sivananda  

Dibangun oleh Vishnu Devananda, penulis buku klasik The Complete 

Illustrated Bookof Yoga. Sebuah buku yang menjadi salah satu pilar 

pengenalan yoga di dunia internasional. Terkenal dengan metode 

pranayama, asana klasik, dan relaksasi. Ia juga menekankan bahwa diet 

dan pola piker positif adalah elemen penting saat berlatih yoga.  

m) Svaroopa Yoga 

Salah satu tradisi yang mengklaim bahwa fisik dalam yoga bukanlah 

alat untuk meakukan aktivitas atletis, tetapi sebuah alat untuk mencapai 

kesadaran spiritual. 
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n) Viniyoga 

Pola bentukan dari Sri T. Krisnamacharya  - Guru dari B.K.S Iyengar, 

K. Pattabi Jois, dan Inra Devi, master dari berbagai tradisi Yoga 

selanjutnya menekankan pada pola latihan sesuai dengan karakter serta 

kebutuhan fisik dari masing-masing pelakunya. Asana atau pose yoga 

kadang dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kemampuan individu. 

2.1.3. Tingkatan dalam Yoga 

a) Yama (Disiplin Sosial Kemasyarakatan) 

Yama mempunyai 5 prinsip universal, yaitu : kejujuran, menahan hawa 

nafsu, menghindari kekerasan, tidak mencuri serta pengendalian hasrat. 

b) Niyama (Disiplin Individu) 

Niyama juga memiliki 5 persyaratan: jiwa yang bersih, selalu 

bersyukur, sederhana, mawas diri, dan taat pada sang Maha Pencipta. 

Perilaku ini harus tercermin dalam kehidupan pribadi setiap saat. 

c) Asana (Postur Tubuh) 

Manurut Patanjali: “postur tubuh yang baik dapat meningkatkan 

stabilitas tubuh dan kemampuan fokus”. Melatih asana atau postur 

mampu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, serta kesehatan.  

d) Pranayama (Pengaturan Nafas) 

Dalam melakukan senam yog terdapat latihan nafas yang mampu 

menyempurnakan system pernapasan. Dengan begitu, tubuh dapat 

melepaskan tekanan jiwa dan menciptakan ketenangan pada pikiran. 
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e) Pratyahara (Pengaturan Indera) 

Pikiran yang tenang dapat melatih seluruh panca indera manusia untuk 

lebih peka terhadap lingkungan alam sekitar. 

f) Dharana (Konsentrasi) 

Konsentrasi yaitu kemampuan untuk menguasai pikiran agar berfokus 

pada satu titik. 

g) Dhyana (Meditasi) 

Meditasi adalah keadaan saat pikiran telah berfokus pada satu titik 

tanpa terganggu. 

h) Samadhi (Realisasi Diri) 

Tingkatan terakhir dalam senam yoga adalah tercapainya spiritual dari 

dalam diri manusia sehingga tercipta rasa damai dalam tubuh. 

2.1.4. Manfaat Yoga 

a) Menambah kelenturan tubuh 

Latihan yoga yang dilakukan secara teratur dapat menambah kelenturan 

tubuh. Hal itu dikarenakan gerakan-gerakan yang dilakukan selama 

senam yoga merupakan gerakan ringan dan aman dilakukan setiap hari. 

Yoga juga meningkatkan”pelumas” dan kinerja dari persendian anda. 

Hasilnya adalah pergerakan darah dan kinerja organ tubuh akan terasa 

nyaman dan lancar. Yoga menarik seluruh otot secara ringan, mulai dari 

ligament, tendon, dan lain-lain yang mengelilingi otot sehingga otot 

anda akan semak in lentur. Sebuah penelitian membuktikan bahwa para 

pelaku yoga yang telah melakukan latihan selama delapan minggu 
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mengalami peningkatan kelenturan sebanyak 35% terutama pada bagian 

bahu dan perut. 

b) Membangun kekuatan 

Beberapa posisi yoga berdiri yang di tahan dalam beberapa napas 

panjang akan membangun kekuatan di otot paha dan perut. Beberapa 

posisi yang menguatkan bagian punggungg bawah adalah Urdhva 

Svanasana dan Utkatasana. 

c) Memperbaiki postur dan mekanisme tubuh 

Kebanyakan posisi yoga berdiri dan duduk membangun kekuatan di 

bagian tengah tubuh karna anda bertumpu pada otot perut ketika 

melakukan posisi yoga tersebut. Dengan otot perut yang kuat, anda 

akan duduk dan berdiri dengan benar.  

d) Meningkatkan kapasitas paru-paru 

Dengan adanya latihan pernapasan pada saat melakukan yoga, kapasitas 

paru pun akan meningkat. Lalu, system pernapasan menjadi lebih baik 

dan terhindar dari penyakit yang dapat menyerang sistem tersebut. 

e) Mengendalikan emosi  

Pernapasan yang panjang dan dalam pada latihan yoga mampu 

membantu tubuh mengendalikan pikiran menjadi lebih rileks sehingga 

emosi pun dapat terkontrol dengan baik. 

f) Antistres 

Melalui relaksasi dan meditasi yang positif dalam keadaan bernapas, 

duduk, tidur, maupun dalam segala posisi yoga yang dilakukan, 

biasanya konsentrasi akan terpusat pada napas dan postur yang  
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dilakukan sehingga yoga juga berguna untuk mendiamkan isi pikiran 

yang sibuk memikirkan segala aktivitas. Pada akhirnya, tubuh akan 

merasa damai, tenang, dan rileks. Tubuh akan merasakan respons 

antistres, yaitu menurunnya hormone yang timbul akibat stres dan 

meningkatnya hormone yang meningkatkan rasa tenang dalam diri 

sehingga menumbuhkan rasa percaya dan terhubung dengan orang-

orang di sekeliling. Hal ini juga akan menghilangkan masalah pada 

syaraf. 

g) Jantung yang sehat 

Gerakan –gerakan ringan dalam yoga juga sangat membantu tubuh 

memperbaiki system peredaran darah. Saat sistem peredaran darah baik, 

banyak penyakit yang dapat terhindar dari tubuh, seperti: Tekanan 

darah tinggi, Sroke dan Kolesterol. 

h) Perbaikan system tubuh 

Selama latihan senam yoga, otot-otot dalam tubuh mengalami 

peregangan. Oleh karena itu, semua organ dan sistem dalam tubuh 

mengalami perbaikan. 

i) Alat terapi 

Yoga dapat memperbaiki system pencernaan tubuh melalui latihan otot 

perut dan tekhnik memilin. Banyak juga penyakit yang dapat 

diembuhkan dengan melakukan latihan yoga dengan beberapa posisi 

yang berbeda-beda. 
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2.1.5. Pernapasan dalam yoga 

Seni pengolahan napas dalam yoga dikenal dengan istilah 

pranayama. Meskipun memiliki spesifikasi khusus, tetapi umumnya teknik 

pernapasan ini mengekplorasi secara maksimal hukumfisiologis 

pernapasan alami manusia, yaitu pergerakan otot diafragma. 

Pernapasan manusia amat bergantung pada kerja otot yang 

berbentuk mirip kubah tersebut. Saat mengkerut ke bawah, paru-paru akan 

dapat mengembang leluasa. Saat diafragma mengembang ke atas, paru-

paru akan mengkerut. Kerja ini yang dimanfaatkan oleh tubuh. Saat paru-

paru mengembang, oksigen akan masuk sesuai kapasitas. Saat paru-paru 

mengkerut, karbon dioksida sebagai hasil limbah dari kerja tubuh akan 

dikeluarkan. Urutan-urutan ini disebut ‘respirasi’ atau system pernapasan. 

Pernapasan alamiah sesuai kodrat manusia ini bisa terjadi pada 

bayi, saat apapun yang terjadi dalam tubuh masih dikuasi oleh insting 

alami. Namun, seiring perjalanan waktu, insting ini makin berkurang dan 

kerja otot diafragma tidak menjadi berkurang kapasitasnya seiring seorang 

manusia beranjak dewasa. Masalah pernapasan sering mudah dikenali saat 

seorang menggerakkan bahu dan dada dan minim pergerakan otot perut 

untuk bernafas.  

Yoga lewat rangkaian postur asana dapat memaksimalkan kerja 

otot diafragma dengan beragam stimulasi gerak. Jika rutin dilatih dan 

ditambah dengan sesi pendalaman pranayama, vitalis tubuh akibat 

pernapasan yang prima maka dengan mudah akan tercapai.  
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2.2. Senam Yoga Saat Menstruasi  

2.2.1. Definisi  

Senam Yoga Saat Menstruasi merupakan latihan yang terdiri dari 

gerakan fisik, pernafasan dalam, dan meditasi untuk meringankan masalah 

yang muncul saat menstruasi.  

Posisi yoga yang dilakukan saat sedang menstruasi terdiri dari 

posisi yang merilekskan tubuh dengan metode pernafassan yang dapat 

membuat kondisi mental menjadi jauh lebih baik. Posisi yoga untuk 

menstruasi dapat memberikan kekuatan dan menstimulasi otak, dada, paru-

paru dan hati, serta dapat mempertahankan keseimbangan hormon dalam 

tubuh. 

2.2.2. Manfaat Yoga Saat Menstruasi 

Berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan tubuh setelah 

melakukan senam yoga saat menstruasi: 

a) Merilekskan tubuh, terutama bagian perut, panggul dan rahim. 

b) Menstabilkan dan mengembalikan keadaan fisik, psikologis dan emosi. 

c) Menjaga kesehatan organ reproduksi. 

d) Menyeimbangkan sistem hormon. 

e) Meringankan stress 

f) Menyembuhkan gangguan pada organ dalam perut. 

g) Meringankan nyeri menstruasi (Disminorrhea) 

h) Meningkatkan fungsi organ bagian dalam perut. 
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2.2.3. Posisi SenamYoga Saat Menstruasi 

1. Balasana (Posisi Anak)  

1) Manfaat 

Posisi yoga balasana secara perlahan-lahan dapat meregangkan 

pinggul, paha dan pergelangan kaki; menenangkan fikiran, 

memulihkan stress, kelelahan, sakit punggung dan leher.  

2) Cara Melakukan 

Berdiri diatas lutut. Satukan kedua jempol kaki dan biarkan jari-jari 

kaki rileks ke belakang. Buka lutut ke samping selebar sisi tubuh 

kemudian duduklah diatas tumit kaki. Pelan-pelan, turunkan perut, 

dada dan dahi diatas matras. Luruskan tangan kedepan dan 

rilekskan kedua tangan. 

 
Gambar 2.1. Posisi Yoga Balasana 

 

3) Catatan 

Hindari posisi ini bila sedang diare dan memiliki cidera lutut. 

2. Paschimottanasana (Posisi Duduk dan Tubuh Menekuk ke depan) – 

dengan AlatBantu 

1) Manfaat 

Berguna untuk meregangkan tulang punggung, menguatkan kaki, 

bahu, dan punggung; mengencangkan otot perut, melancarkan 
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pencernaan, menguatkan organ tubuh bagian dalam, menenangkan 

tubuh, menghilangkan sakit kepala, stress, depresi ringan, 

kecemasa, dan kelelahan. Membantu menghilangkan gejala 

menopause dan ketidaknyamanan selama masa menstruasi, 

merangsang sistem reproduksi. Menjadi terapi yang baik untuk 

sakit tekanan darah tinggi, ketidaksuburan pada kandungan, susah 

tidur, sinus dan mengurangi obesitas.  

2) Cara Melakukan 

Duduk di matras dengan posisi kaki lurus ke depan. Tarik daging 

bokong ke belakang dengan tangan, sehingga tubuh merasa duduk 

pada tulang selangkangan, dan dorong tulang ekor ke belakang. 

Kencangkan dan luruskan kai dengan menarik telapak kaki ke arah 

tulang kering. Tekan paha dan betis ke lantai. Turunkan tubuh dan 

dahi di atas bantal atau selimut di atas kaki. Palingkan wajah ke 

satu sisi agar tetap dapat bernafas. Letakkan tangan disamping kaki 

dan panjangkan ke depan. 

 
Gambar 2.5. Posisi Yoga Paschimottanasana 

3) Catatan  

Bila lutut terasa sakit saat digerakkan, maka dapat ditekuk sedikit. 
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3. Virasana (Posisi Pahlawan) – dengan Alat Bantu 

1) Manfaat 

Meregangkan bagian paha, pinggul, lutut dan pergelangan kaki, 

menguatkan telapak kaki, meringankan kaki yang lelah, dan 

membantu megurang nyeri saat menstruasi.  

2) Cara melakukan 

Berdirilah pada lutu yang dirapatkan satu sama lain. Buka kedua 

telapak kaki di belakang lebih lebar daripada bokong. Letakkan 

guling, balok atau gulungan selimut diantara betis. Kemudian, 

duduk di atas balok. Tarik tulang punggung lurus ke atas sehingga 

tubuh tegak lurus. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. 

 
Gambar 2.6. Posisi Yoga Virasana 

3) Catatan  

Hindari posisi yoga ini bila sedang menderita sakit lutut dana atau 

sakit pergelangan kaki. 

4. Adho Muka Virasana (Posisi Wajah Menghadap ke Bawah dengan 

Duduk pada Posisi Pahlawan) – deengan Alat Bantu 

1) Manfaat 

Meregangkan paha, pinggul, lutut dan pergelangan kaki, 

meringankan kaki yang lelah, meningkatkan pencernaan, 



20 

 

 

membantu mengurangi nyeri pada saat menstruasi, memanjangkan 

sisi badan, melatih bahu, dan merilekskan pikiran dan perut.   

2) Cara Melakukan 

Dari posisi virasan dengan alat bantu, turunkan perut, dada dan 

dahi di atas bantal atau guling tambahan yang ada di atas paha, 

selain yang sudah ada di bawah bokong. Palingkan wajah ke salah 

satu sisi agar dapat tetap bernafas. Panjangkan tubuh dengan cara 

memanjangkan tangan ke depan. 

 
Gambar 2.7. Posisi Yoga Adho Mukha Virasana 

3) Catatan  

Hindari posisi ini bila sedang menderita penyakit lutut dan 

pergelangan kaki. 

5.  Padmasana (Posisi Duduk Teratai) 

1) Manfaat 

Posisi yoga ini berguna untuk menenangkan pikiran, menguatkan 

otot kaki, membuka pinggul, meregangkan lutut dan pergelangkan 

kaki, menghilangkan ketidaknyamanan pada saat menstruasi dan 

membantu proses kelahiran bayi.  

2) Cara Melakukan 

Duduk dalam posisi sukhasana. Tarik telapak kaki kiri ke atas paha 

kanan dan telapak kaki kanan di atas paha kiri secara menyilang. 
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Luruskan tulang punggung, letakkan tangan di atas paha atau lutut 

dan pejamkan mata. 

 
Gambar 2.8. Posisi Yoga Padmasana 

 

3) Catatan  

Bila kaki kurang lentur, lutut dan pergelangan kaki sakit, lakukan 

posisi sukhasana saja sebagai pengganti atau lakukan posisi duduk 

setengah teratai dengan hanya menyilangkan satu kaki di paha, 

sedangkan kaki yang lainnya masih di bawah. 

6. Adho Mukha Padmasana (Posisi Wajah Menghadap ke Bawah dari 

Posisi Duduk Teratai) – dengan Alat Bantu 

1) Manfaat  

Menguatkan otot kaki, mengencangkan pinggul dan memijat 

bagian pahadan pergelangan kaki, membantu mengurangi nyeri 

saat menstruasi, memanjangkan sisi badan, melatih bahu, 

merileksan pikiran dan perut. 

2) Cara Melakukan 

Dari posisi duduk teratai atau posisi duduk setengah teratai, 

letakkan bantal atau guling diatas kaki. Turunkan perut, dada dan 

dahi di atas bantal atau guling. Palingkan wajah ke salah satu sisi 
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agar dapat tetap bernafas. Panjangkan tubuh dengan cara 

memanjangkan tangan ke depan. 

 
Gambar 2.9. Posisi Yoga Adho Mukha Padmasana 

3) Catatan  

Bila tidak bisa melakukan posisi ini, bisa digantikan dengan posisi 

sukhasana. Hindari posisi ini bila sedang menderitacidera pada 

selangkangan, lutut dan pergelangan kaki. 

7. Adho Mukha Baddha Konasana (Posisi Wajah Menghadap ke Bawah 

dengan Duduk Sambil Merekatkan Telapak Kaki) – dengan Alat 

Bantu 

1) Manfaat 

Berguna untuk menyehatkan jatung, membuka pinggul dan 

selangkangan, menguatkan lutut, menyehatkan organ tubuh bagian 

dalam, memanjangkan tulang punggung, menolong proses 

melahirkan, dan meredakan rasa sakit akibat menstruasi dan 

meringankan depresi ringan, kecemasan kelelahan. Merupakan 

terapi yang baik untuk kaki datar, tekanan darah tinggi, 

ketidaksuburan pada kehamilan, dan asma.  

2) Cara Melakukan 

Dari posisi Janu Sirsasana, tekuk kaki yang lurus dan tempelkan 

telapak kakinya di telapak kaki yang sudah menekuk dari posisi 

Janu Sirsasana. Letakkan lutut di atas balok atau bantal. 
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Kencangkan telapak kaki dengan menekan telapak kaki satu sama 

lain dan menarik jari-jari kaki ke arah tulang kering. Letakkan 

bantal atau guling di depan telapak kaki. Rilekskan kepala di atas 

bantal yang ada di depan kaki. Palingkan wajah ke salah satu sisi 

agar dapat tetap bernafas. Panjangkan tubuh dengan cara 

memanjangkan tangan ke depan. Tekan telapak tangan ke lantai. 

Angkat siku dan ketiak. 

 
Gambar 2.10. Posisi Yoga Addho Mukha Baddha Konasana 

3) Catatan  

Bila benar-benar tidak dapat melakukan posisi ini, maka dapat 

diganti dengan Adho Mukha Upavista Konasana dengan alat bantu. 

8. Parsva Upavistha Konasana (Posisi Menekuk ke Samping dengan 

Kaki Dibuka Lebar) – dengan Alat Bantu 

1) Manfaat 

Berguna untuk membuka otot panggul dan menguatkan kaki, otot 

tulang belakang dan tangan; menyehatkan otot perut, merilekskan 

pikiran dan selangkangan, dan menyehatkan organ reproduuksi. 

2) Cara Melakukan 

Duduk di matras dengan posisi kaki lurus ke depan. Buka kedua 

kaki ke samping hingga membentuk huruf V. Tarik daging bokong 

ke belakang dengan tangan, sehingga tubuh merasa sedang duduk 

pada selangkangan. Kencangkan dan luruskan kaki dengan menarik 
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telapak kaki ke arah tulang kering. Tekan paha dan betis ke lantai. 

Hadapkan dada ke arah kaki kiri. Turunkan perut, dada dan dahi di 

atas bantal atau guling di kaki kiri. Palingkan wajah ke salah satu 

sisi agar dapat tetap bernafas. Luruskan tangan dengan menekan 

telapak tangan ke lantai. 

 
Gambar 2.16. Posisi Yoga Parsva Upavistha Konasana 

3) Catatan  

Posisi ini tidak cocok bagi penderita cidera pinggul. 

9. Baradvajasana (Posisi Berpilin dengan Bijaksana) – dengan Alat 

Bantu 

1) Manfaat 

Posisi yoga ini dapat meregangkan tulang punggung,  bahu dan 

pinggul, memijat bagian dalam perut, meringankan stress dan nyeri 

pada punggung bawah dan leher, dan meningkatkan pencernaan.  

2) Cara Melakukan 

Duduk di atas bangku dengan sandaran bangku terletak di sebelah 

kiri tubuh. Buka telapak kaki selebar pinggul dan menempel datar 

di lantai. Putar tubuh ke arah sandaran bangku di sebelah kiri. 

Pegang sandaran bangku sebelah kir dengan tangan kiri dan pegang 

sandaran bangku sebelah kanan dengan tangan kanan. Putar tubuh 

ke arah kiri dengan rileks dan tarik siku agak ke atas sedikit sambil 

membuka bahu agar dapat bernapas secara rileks. 
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Gambar 2.17. Posisi Yoga Baradvajasana 

3) Catatan  

Hindari posisi ini bila sedang terkena diare, sakit kepala, menderita 

penyakit tekanan darah tinggi atau rendah, insomnia. Jangan 

lakukan posisi ini bila tubuh dalam keadaan lemah. 

10. Adho Mukha Savanasana (Posisi Anjing Menghadap Ke bawah) -  

dengan Alat Bantu 

1) Manfaat 

Membantu menenangkan pikiran, menghilangkan stress, kelelahan 

dan depresi ringan. Meberikan tenaga pada tubuh. Mengencangkan 

bahu, paha, betis, dan tangan. Mencegah osteoporosis, 

memperbaiki sistem pencernaan. Menyembuhkan sakit kepala, 

insomnia, dan nyeri punggung.  

2) Cara Melakukan 

Dari posisi berdiri, turunkan tubuh ke bawah dan letakkan tangan 

di lantai. Tekuk lutut dan dorong kaki satu per satu jauh ke 

belakang dan sejajarkan antara kaki kiri dan kanan. Buka kedua 

kaki selebar pinggul dan dorong bokong ke depan dan belakang. 

Luruskan kaki, tekan paha ke belakang. Rilekskan kepala di atas 
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balok yang ada di lantai. Rilekskan leher dan kepala, pejamkan 

mata.  

 
Gambar 2.25. Posisi Yoga Adho Mukha Savanasana 

3) Catatan 

Tekuk lutut bila kaki terasa lelah atau sakit. Hindari posisi ini bila 

sedang menderita diare, tekanan darah tinggi, sakit kepala atau 

sedang hamil.  

1) Catatan  

Hindari yoga ini bila sedang menderita sakit punggug, lutut atau 

pergelangan kaki. 

11. Prasarita Padottanasana (Posisi Menekuk ke Depan dengan Kaki 

Terbuka Lebar) – dengan Alat Bantu 

1) Manfaat 

Menguatkan tulang punggung, kaki bagian dalam dan belakang, 

mengencangkan organ perut bagian dalam, menenangkan pikiran 

dan menyembuhkan sakit punggung  

2) Cara Melakukan 

Dari posisi tadasana, buka kedua tangan lurus ke samping dan buka 

kaki ke samping sepanjang rentangan tangan. Putar kedua telapak 

kaki mengarah ke depan dan kencangkan kaki dengan menekan 

telapak kaki bagian luar ke lantai. Pengang pinggul. Luruskan 

punggung pada saat menarik napas dan turunkan tubuh dengan 
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melipat dari pinggul pada saat membuang napas. Sejajrkan posisi 

bahu dengan pinggul. Letakkan telapak tangan diatas balok. 

Arahkan pandangan ke lantai. 

 
Gambar 2.27. Posisi Yoga Prasarita Padottanasana 

3) Catatan  

Hindari posisi ini bila mengalami sakit pinggul. 

12.  Supta Baddha Konasana (Posisi Berbaring dengan Lutut Ditekuk ke 

Samping Luar) – dengan Alat Bantu 

1) Manfaat 

Meregangkan organ dalam perut, paha, selangkangan, dan lutut. 

Meningkatkan sirkulasi tubuh, merangsang jantung. Membantu 

meredakan stress, nyeri menstruasi, dan gejala menopause.  

2) Cara Melakukan 

Dari posisi sukhasana, tempelkan kedua telapak kaki dan turunkan 

kedua lutut ke atas bantal di lantai. Tarik telapak kaki yang 

menempel satu sama lain mendekati selangkangan. taruh telapak 

tangan di belakang tubuh. Turunkan siku ke lantai. Rebahkan 

punggung ke tumpukan bantal yang diletakkan di belakang bokong. 

 
Gambar 2.28. Posisi Yoga Supta Baddha Konasana 
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3) Catatan  

Hindari posisi ini bila sedang menderita cidera selangkangan dan 

lutut. 

13. Parsvottanasana (posisi meregangankan ke samping yang intensif) 

1) Manfaat 

Menenangkan pikiran, meregangkan tulang pungung, bahu, 

pergelangan tangan, pinggul dan otot paha, menguatkan kaki, 

memijat organ dalam perut, memperbaiki bentuk tubuh dan 

keseimbangan, dan menambah kekuatan organ pencernaan. 

2) Cara Melakukan  

Dari posisi tadasana, buka kaki selebar rentangan kedua tangan ke 

samping. Putar Tubuh dan kedua telapak kaki ke arah samping kiri 

.pada saat membuang napas, tekuk tubuh dari pinggul ke arah kaki 

kanan ke lantai agar posisi Anda stabil. Kalau bisa, cium lutut atau 

tulang kering dan rilekkskan tangan di lantai. Kalau tubuh kurang 

lentur, tidak perlu mendekatkan wajah ke tulang kering atau lutut, 

namun berusaha untuk menurunkan tubuh ke sisi kiri, sambil 

memegang kaki dengan kedua tangan atau memegang balok di 

lantai. 

 
Gambar 2.29. Posisi Yoga Parsvottanasana 

 

 



29 

 

 

3) Catatan 

Hindari posisi yoga ini bila mengalami cedera punggung dan 

memiliki penyakit tekanan darah tinggi. 

14. Supta Virasana (Posisi pahlawan yang berbaring ) - dengan Alat bantu  

1) Manfaat 

Posisi yogo ini meregangkan bagian perut, paha, panggul, lutut dan 

pergelangan kaki, menguatkan telapak kaki, meringankan kaki 

yang lelah, meningkatkan pencernaan, dan membantun 

mengurangin nyeri pada saat menstruasi. 

2) Cara Melakukan 

Berdirilah pada lutut yang  dirapatkan satu sama lain. Buka kedua 

telapak kaki di belakang lebih lebar dari bokong dan letakkan 

balok, guling atau bantal. Bertumpulah pada siku dan rebahkan 

punggung dan kepala di atas bantal atau guling sehingga posisi 

kepala sejajar atau lebih tinggi dari leher. Kemudian luruskan 

tangan disamping luar kaki dengan telapak tangan menghadap ke 

atas. 

 
Gambar 2.30. Posisi Yoga Supta Virasana 

3) Catatan 

Hindari juga posisi yoga ini bila Anda menderita sakit punggung, 

lutut, atau pergelangan kaki. 
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15. Supta padangusthasana I (posisi Berbaring dengan Mengangkat  Kaki 

keatas) - dengan Alat Bantu  

1) Manfaat 

Posisi yoga ini mengencankang pinggul, paha, tulang tulang paha, 

selangkangan dan betis, memperkuat lutut, merangsang kelenjar 

prostat, menambah daya pencernaan, menyumbukan sakit kepala 

dan ketidaknyaman pada masa menstruasi. Terapi yang baik untuk 

penyakit tekanan darah tinggi, kaki datar, dan menyuburkan 

Rahim. 

2) Cara Melakukan 

Lakukanlah posisi yoga ini dengan menggunakan tali.Berbaringlah 

dengan punggung menyentuh lantai dengan menyentuh lantai 

dengan kedua kaki diluruskan ke depan. Tekuk kaki kiri sampai 

lutut menyutuh ke dada dan kaitan tali di bawah telapak kaki kiri. 

Dorong kaki kiri tegak lurus ke atas dan kedua tangan memegang 

ujung tali. Kencangkan kaki yang ada di lantai dan letakkan  siku di 

lantai dan letakkan siku di lantai sambil menekan bahu ke lantai. 

 
Gambar 2.32. Posisi Yoga Supta padangusthasana I 

3) Catatan   

Letakkan bantal di bawah kepala bila merasa tidak nyaman dengan 

kepala yang menyentuh lantai. Jangan lakukan posisi ini bila 

sedang mengalami Diare, sakit kepala, atau tekanan darah tinggi. 
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16. Setu Bandaha Sarvangasana (posisi jembatan) - dengan alat bantu 

1) Manfaat 

Meregangkan dada, leher dan tulang punggung, menenangkan 

pikiran, meredakan stress dan depresi ringan, meningkatkan daya 

dan kinerja organ di dalam perut, paru-paru dan tenggorok, 

menyembuhkan kelelahan pada kaki, gejala menopause, 

mengurangi kecemasan, sakit punggung, pusing dan insomnia. 

2) Cara Melakukan 

Siapkan bantal, guling, atau beberapa selimut di matras. 

Berbaringlah telentang dengan meletakkan bahu, tulang punggung, 

dan pinggul di atas. Biarkan kepala teerletak rileks di atas matras. 

Tubuh boleh menekuk sehinggan lutut menghadap ke atas dan 

telapak kaki menginjak lantai dan dibuka  selebar pinggul atau 

biakan kaki lurus ke depan di atas lantai dengan rileks. 

 
Gambar 2.33. Posisi Yoga Setu Bandaha Sarvangasana 

3) Catatan  

Hindari posisi yoga ini bila mengalami cedera pada leher. 

17. Matsyana (Posisi Ikan) – dengan Alat Bantu 

1) Manfaat  

Mengencangkan otot punggung, tulang belikat, pinggul, perut dan 

leher. Memijat organ dalam perut dan tenggorokan. Memperbaiki 

bentuk tubuh. Meringankan nyeri haid. 
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2) Cara Melakukan 

Berbaring telentang dengan bokong masih menempel di matras dan 

punggung menempel di atas bantal atau guling di lantai. Letakkan 

mahkota kepala di lantai, sehingga posisi leher lebih tinggi dari 

kepala dan pandangan mata mengarah ke belakang.  

 
Gambar 2.34. Posisi Yoga Matsyana 

3) Catatan  

Hindari posisi ini bila mempunyai penyakit tekanan darah tinggi 

atau rendah, sakit kepala, mengalami cidera serius pada leher dan 

pinggul, dan insomnia. 

2.3.  Konsep Menstruasi 

2.3.1. Definisi  

Menstruasi adalah perdarahan secara periodic dan siklik dari 

rahim, diikuti dengan pelepasan endometrium (Sarwono, 2007) 

2.3.2. Gangguan siklus menstruasi 

Gangguan siklus menstruasi disebabkan oleh ketidakseimbangan  

FSH dan LH sehingga kadar estrogen dan progesteron tidak normal. 

Biasanya gangguan siklus menstruasi yang terjadi adalah siklus menstruasi 

yang tidak teratur  atau jarang dan perdarahan yang lama atau abnormal, 

termasuk efek samping yang di timbulkannya seperti nyeri perut, pusing, 

mual atau muntah. 
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a) Gangguan siklus menstruasi yang berhubungan dengan siklus 

menstruasi digolongkan  menjadi 3 macam yaitu : 

1) Polymenorrhea 

Pada Polymenorrhea siklus menstruasi lebih pendek dari biasanya 

(kurang dari 21 hari).  

2) Oligomenorrhea 

Siklus menstruasi lebih dari 35 hari. Perdarahan pada 

oligomenorrhea biasanya berkurang.  

3) Amenorrhea 

Amenorrhea adalah tidak terjadinya menstruasi palin sedikit selama 

tiga bulan berturut-turut.  

b) Gangguan siklus menstruasi berdasarkan lama perdarahan 

menstruasinya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 

1) Hypomenorrhea  

Hypomenorrhea adalah perdarahan yang keluar kurang dari volume 

normal dan lamanya kurang dari 3 hari.   

2) Hypermenorrhea (Menorrhagia) 

Hypermenorrhea adalah perdarahan yang melebihi volume normal 

dan atau lebih dari 8 hari.  

c) Gangguan lain pada saat menstruasi yaitu : 

1) Dysmenorrhea 

Dysmenorrhea nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi yang 

biasanya mengganggu kegiatan sehari-hari. 
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2) premenstrual tension 

Keluhan-keluhan seperti : irritabilitas, gelisah, insomnia, sakit 

kepala, mual, perut kembung dan lain-lain yang biasa terjadi 

beberapa hari menjelang menstruasi. 

3) Mastalgia 

Mastalgia adalah nyeri pada payudara (payudara terasa keras) 

sebelum masa menstruasi. 

2.4. Konsep Nyeri  

2.4.1. Definis nyeri 

Nyeri adalah sensasi tidak nyaman akibat dari kerusakan atau 

gangguan jaringan yang potensial atau actual (Smeltzer, 2001). 

2.4.2. Faktor- faktor yang mempengaruhi respon nyeri 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi respon nyeri pada 

seseorang diantaranya : 

a. Usia 

Usia seorang wanita saat hamil sebaiknya tidak terlalu muda dan 

tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 

tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang perempuan 

untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi 

(Ruswana, 2006) 

b. Kebudayaan 

Faktor budaya terdiri dari makna nyeri dan suku bangsa. Makna 

nyeri adalah sesuatu yang diartikan seseorang sebagai nyeri akan 

mempengaruhi pengalaman nyeri dan bagaimana seseorang beradaptasi 
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terhadap kondisi tersebut. Seseorang merasakan sakit yang berbeda 

apabila terkait dengan ancaman, kehilangan, hukuman, atau tantangan. 

Suku bangsa berkaitan dengan budaya. 

Budaya mempengaruhi ekspresi nyeri. Beberapa budaya percaya  

bahwa  menunjukkan  rasa  sakit  adalah  suatu  hal  yang wajar. 

Sementara yang lain cenderung untuk lebih introvert (Potter & Perry, 

2010). Budaya juga mempengaruhi cara pengobatan, seperti pemilihan 

pengobatan dan cara mengekspresikan nyeri sehingga dibutuhkan 

pengkajian lebih dalam terkait dengan budaya (Robbins, 2011). 

c. Ansietas 

Dalam beberapa hal, kecemasan dapat mempengaruhi respon nyeri 

klien tergantung pada persepsi yang diyakini oleh klien sendiri. 

Meningkatnya kecemasan pasien juga dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan kadar serotonin (nueutrotransmitter yang menghambat nyeri 

pada susunan syaraf pusat). 

d. Faktor psikologis  

Faktor psikologis dapat juga mempengaruhi tingkat nyeri. Faktor 

tersebut terdiri dari kecemasan dan teknik koping.  Kecemasan dapat 

meningkatkan persepsi terhadap nyeri. Teknik koping memengaruhi 

kemampuan untuk mengatasi nyeri. Seseorang yang belum pernah 

mendapatkan teknik koping yang  baik tentu respon nyerinya buruk 

(Potter & Perry, 2010). 
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e. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi nyeri terdiri dari 

perhatian, pengalaman sebelumnya, dukungan keluarga dan sosial. 

Perhatian adalah tingkat dimana pasien memfokukan perhatian terhadap 

nyeri yang dirasakan (Potter & Perry, 2010). Frekuensi terjadinya nyeri 

di masa lampau tanpa adanya penanganan yang adekuat akan membuat 

seseorang salah menginterpretasikan nyeri sehingga menyebabkan 

ketakutan. Pasien yang tidak memiliki pengalaman terhadap kondisi 

yang menyakitkan (nyeri), persepsi pertama terhadap nyeri dapat 

merusak kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Linton dan Shaw (2011) bahwa 

dukungan dan perhatian dari keluarga dan orang terdekat pasien sangat 

mempengaruhi presepsi nyeri pasien.  

Smith et al. (2014) mengatakan bahwa pendidikan formal 

mempengaruhi persepsi seseorang terhadap nyeri.  Seseorang dengan 

level pendidikan formal yang rendah mengalami kesulitan dalam 

mengakses sumber belajar khususnya pengetahuan tentang nyeri.  

Pendidikan kesehatan juga berpengaruh terhadap presepsi nyeri pasien. 

Pendidikan kesehatan dapat membantu pasien untuk beradaptasi dengan 

nyerinya dan menjadi patuh terhadap pengobatan. Sehingga pendidikan 

kesehatan juga dapat mengurangi dampak dari pengalaman nyeri yang 

buruk karena pasien  
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2.4.1. Pengukuran Nyeri 

Tingkat nyeri setiap individu dapat diukur dengan menggunakan 

skala nyeri (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 2015), skala nyeri 

tersebut adalah : 

a. Visual Analog Scale (VAS) 

Visual Analog Scale adalah skala nyeri yang berupa garis lurus 

yang menggambarkan tingkat nyeri dan terdapat deskripsi verbal pada 

ujungnya. Penggunaannya adalah dengan cara klien memilih salah satu 

angka untuk mewakili tingkat nyeri klien.  

 
Gambar 2.2 Visual Analog Scale (VAS) (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 2015) 

b. Numerical Rating Scale (NRS) 

Numerical Rating Scale adalah skala ukur yang digunakan dengan 

meminta klien memilih angka 0 – 10 sesuai nyeri yang dirasakan. 

Angka 0 berarti “no pain” atau tidak nyeri dan 10 berarti “severe pain” 

atau nyeri hebat (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 2015). 

 
Gambar 2.3 Numeral Rating Scale (NRS) (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 2015) 
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c. Verbal Rating Scale (VRS) 

Verbal Rating Scale adalah Alat ukur tingkat nyeri dengan 

menggunakan kata sifat untuk mengungkapkan level nyeri yang 

berbeda dimulai dari “no pain” (tidak nyeri) sampai “extreme 

pain”(nyeri hebat) (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 2015). 

        
Gambar 2.4 Verbal Rating Scale (VRS) (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 2015) 

d. Faces Pain Scale – Revised 

Faces Pain Scale – Revised adalah pengukuran skala nyeri yang 

terdiri dari 6 gambar wajah kartun yang bertingkat dari wajah yang 

tersenyum untuk “tidak ada nyeri” sampai wajah yang nerlinang air 

mata untuk “nyeri sangat hebat”. (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 

2015). 

 
Gambar 2.5 Faces Pain Scale – Revised (FPS-R) (Potter & Perri, 2005 dalam Fauziah, 

2015) 

2.5. Konsep Dasar Dysmenorrhea  

2.5.1. Pengerian dysmenorrhea 

Dysmenorrhea merupakan nyeri saat menstruasi yang menganggu 

kehidupan sehari- hari wanita dan mendorong penderita untuk melakukan 

pemeriksaan atau konsultasi kedokter, puskesmas atau kebidan (Manuaba, 



39 

 

 

2009). Disebut dysmenorrhea primer  jika tidak ditemukan penyebab yang 

mendasarinya dan dismenorea sekunder jika penyebanya adalah kelainan 

kandungan.  

2.5.2. Macam- macam dysmenorrhea  

Menurut Manuaba (2009)  

a) Dysmenorrhea Primer (Primary Dysminorrhea)  

Dismenorrhea primer adalah kram menstruasi umum. Kram 

biasanya dimulai 1-2 tahun setelah seorang wanita mulai mendapatkan 

menstruasi (menarche). Nyeri biasanya dirasakan diperut bagian bawah 

atau punggung dan dapat berkisar dari ringan sampai parah. Tidak 

terdapat kelainan organ dan rahim dalam batas normal. 

b) Dysmenorrhea sekunder  

Dysmenorrhea sekunder adalah nyeri menstruasi yang terjadi 

karena kelainan ginekologi. Terjadi pada wanita sebelumnya tidak 

mengalami dysmenorrhea. Hal ini terjadi pada kasus infeksi, mioma, 

polip  endometrial, dan endometriotis. 

2.5.3. Cara Mengatasi  Dysmenorrhea 

Mengatasi dysmenorrhea  dapat dilakukan dengan mengkonsumsi 

obat analgesik atau anti nyeri (ibuprofen, naprokseen, asam mefenamat). 

Selain dengan obat-obatan, dismenorea juga dapat diatasi dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

a) stirahat cukup 

b) Olah raga teratur (terutama berjalan kaki) 

c) Yoga  
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d) Pemijatan  

e) Mengalami orgasme (bagi yang telah menikah) 

f) Kompres hangat  

2.6. Konsep Remaja 

2.6.1. Pengertian  

Remaja atau yang dikenal dengan istilah adolescence adalah masa 

peralihan dari anak-anak menuju dewasa pada rentang usia 12 – 22 tahun 

yang diikuti dengan proses pematangan fisik dan psikologis (Sri Rumini, 

2004). 

2.6.2. Tahap Perkembangan Remaja 

Terdapat 3 tahap perkembangan remaja menurut Sarwono (2006), 

yaitu : 

a) Remaja Awal (Early Adolescence)  

Saat berumur 10 - 12 tahun, remaja mulai mengalami beberapa 

perubahan fisik dan masih merasa heran dengan perubahan yang terjadi 

pada dirinya. Pada tahap ini, mereka mulai tertarik pada hal baru dan 

juga lawan jenis. 

b) Remaja Madya (Middle Adolescence) 

Pada usia 13 – 15 tahun, remaja mulai bisa beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi pada dirinya. Dalam masa ini, mereka mulai 

memilih teman bermain yang kecenderungan memiliki sifat yang 

hampir sama dengan dirinya. 
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c) Remaja Akhir (Late Adolescence) 

Remaja akhir (16 – 19 tahun) adalah proses masa transisi menuju 

dewasa. Pada tahap ini, remaja mulai merasakan ingin mempunyai 

kebebasan dan hak untuk mengambil keputusannya sendiri.  



42 

 

BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau kaitan antara 

konsep atau variabel satu dengan variabel lain dari masalah yang akan di 

teliti (Soekidjo, 2010). Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : diteliti    : tidak diteliti 

 Gambar 3.1.  Kerangka Konseptual “Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid  pada 

Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo.” 

Senam Yoga 

 Intensitas Nyeri 

Haid 

(Dysmenorrhea) 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Dysmenorrhea: 

1. Dysmenorrhea primer  

- Psikologis  

- Endokrin  

2. Dysmenorrhea 

Sekunder 

- Tumor/Fibroid 

- Anomaly uterus 

Kongenital 

- Endometriosis  
 

0 = Tidak Nyeri 

1 = Sedikit Nyeri 

2 = Sedikit Lebih Nyeri 

3 = Lebih Nyeri 

4 = Sangat Nyeri 

5 = Nyeri Sangat Hebat 

Posisi yang Baik saat Menstruasi 

1. Balasana  
2. Paschimottanasana 

3. Virasana 

4. Adho Mukha Virasana 

5. Padmasana 

6. Adho Mukha Padmasana 

7. Adho Mukha Baddha Konasana 

8. Parsva Upavistha Konasana 

9. Bharadvajasana 

10. Adho Mukha Savanasana 

11. Prasarita Padottanasana 

12. Parsvottanasana 

13. Supta Virasana 

14. Supta Baddha Konasana 

15. Matsyasana 

16. Supta Padangusthasana I 

17. Setu Bandha Sarvangasana 

 

Kondisi yang dapat 

diatasi dengan Senam 

Yoga : 

1. Stress  

2. Tekanan darah  

tinggi 

3. Nyeri Punggung 

4. Nyeri saat  

menstruasi 

5. Keluhan kehamilan 

6. Keluhan pasca 

melahirkan  
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Senam Yoga merupakan suatu kegiatan memusatkan pikiran untuk 

merilekskan pikiran dan meningkatkan keadaan spiritual dalam diri. 

Bebrapa gerakan dalam senam yoga dapat meringankan rasa nyeri akibat 

menstruasi yang dialami remaja. Nyeri saat menstruasi (dysmenorrhea) 

sangat mengganggu aktifitas sehari-hari remaja. Beberapa faktor penyebab 

dysmenorrhea yaitu; 1) dysmenorrhea primer : faktor psikologis dan 

endokrin 2) dysmenorrhea Sekunder: tumor/fibroid, anomali uterus 

kongenital dan endometriosis. Setelah dilakukan senam yoga terhadap 

remaja putri yang mengalami dysmenorrhea melakukan pengukuran 

intensitas nyeri dengan menggunakan Face Pain Scale-Revised (FPS-R) 

yaitu 0 : tidak nyeri, 1 : sedikit nyri, 2 : sedikit lebih nyeri, 3 :  lebih nyeri, 4 

: sangat nyeri, 5 :  nyeri sangat hebat.  

3.2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Penelitian adalah jawaban sementara dari suatu penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0 : Tidak ada Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid pada Remaja 

Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo 

H1 : Ada Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri 

Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode Penelitian adalah pembahasan tentang konsep dan teori berbagai 

metode, kelebihan serta kekurangan dan pemilihan metode yang digunakan dalam 

penelitian  (Hidayat, 2002) 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan suatu rancangan 

penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu hubungan sebab akibat 

dengan memberikan intervensi terhadap subyek penelitian (Nursalam, 2016). 

Jenis  penelitian ini menggunakan  pra eksperimental. 

4.2 Rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan pra eksperimental dengan tipe 

one group pretest-posttest design. Tipe ini mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subyek. Kelompok subyek 

tersebut diobservasi sebelum diberikan intervensi, kemudian diobservasi lagi 

setelah diberikan perlakuan (Nursalam, 2016). 

Subjek  Pra  Perlakuan  Pasca-tes 

K O I O1 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

Keterangan: 

K : Subjek 

O : Observasi nyeri haid sebelum senam yoga 

I : Intervensi 

O1: observasi nyeri haid sesudah senam yoga 
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4.3 Waktu dan tempat penelitian 

4.3.1 Waktu penelitian 

        Penelitian ini dilakukan dengan memulai penyusunan proposal 

penelitian sampai dengan penyajian laporan hasil akhir skripsi yang 

dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018.  

4.3.2 Tempat Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Probolinggo. 

4.4 Populasi, sampel, sampling 

4.4.1 Populasi 

        Populasi adalah subyek yang mempunyai karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kota Probolinggo sejumlah 172 siswi. 

4.4.2 Sampel 

        Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang diambil 

melalui sampling untuk digunakan sebagai subyek penelitian yang 

harus mewakili kriteria (Nursalam, 2015). Apabila populasi penelitian 

berjumlah < 100 maka tekhnik sampling yang digunakan adalah total 

sampling, namun apabila populasi yang digunakan > 100 maka sampel 

yang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih Arikunto 

(2010:134-185). Sampel dalam penelitian ini yaitu siswi kelas X yang 

mengalami dysmenorrhea sejumlah 35 siswi. Masing-masing sampel 
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untuk  setiap kelas harus proposional sesuai dengan populasi sebagai 

berikut; 

Kelas X IPA 1 = 
16

172
 x 35 = 3.25 = 3 

Kelas X IPA 2 = 
22

172
 x 35 = 4.47 = 5 

Kelas X IPA 3 = 
22

172
 x 35 = 4.47 = 5 

Kelas X IPA 4 = 
25

172
 x 35 = 5.07 = 5 

Kelas X IPS 1 = 
21

172
 x 35 = 4.27 = 4 

Kelas X IPS 2 = 28

172
 x 35 = 5.69 = 6 

Kelas X Agama = 
17

172
 x 35 = 3.45 = 4 

Kelas X Bahasa = 
16

172
 x 35 = 3.25 = 3 

4.4.3 Sampling 

Sampling adalah proses pengambilan sampel dari populasi untuk 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara yang dipakai 

dalam pengambilan sampel, agar diperoleh sampel yang benar-benar 

sesuai dengan keseluruhan populasi (Nursalam, 2016). 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik proporsional random sampling yaitu metode 

penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap 

anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau 

terambil (Kerlinger, 2006).  
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4.5 Kerangka Kerja 

        Kerangka kerja merupakan beberapa langkah yang disusun untuk 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berbentuk kerangka hingga 

analisis datanya (Hidayat, 2010). Kerangka kerja dalam penelitian ini akan 

dijelaskan secara rinci pada pada gambar 4.1 yaitu kerangka kerja “Pengaruh 

Senam Yoga terhadap Intensitas Nyeri Haid (dysmenorrhea)  pada Remaja 

Putri Kelas XI di MAN 2 Kota Probolinggo”. 
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Gambar 4.1  Kerangka Kerja “Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid  pada Remaja Putri 

Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Proposal Penelitian 

Rancangan Penelitian 

Pra eksperimental dengan one grup pretest-posttest design  

Sample 

Siswi Kelas X yang mengalami dysmenorrhea di MAN 2 Kota Probolinggo 

sebanyak 35 siswi 

Sampling 

Proporsional Random Sampling 

Populasi 

Semua siswi X di MAN 2 Kota Probolinggo sebanyak 172 siswi 

SOP, Face Pain Scale – Revived  

(SPS-R) 

Pengolahan 

Editing, Coding, Scoring, Tabulating 

Kesimpulan 

Analisa Data 

Uji  Spearman Rank 

Nyeri Haid Sesudah 

dilakukan Senam Yoga 

Nyeri Haid Sebelum 

dilakukan Senam Yoga 

Intervensi melakukan 

Senam Yoga 

Penyajian Hasil Penelitian 
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4.6 Identifikasi variabel 

   Variabel adalah obyek dalam suatu penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (bebas) 

 Variabel independen adalah variabel yang keberadaannya menentukan 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu senam yoga. 

2. Variabel dependen  

 Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel 

bebas (Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

nyeri haid (dysmenorrhea) pada remaja putri. 

4.7 Definisi operasional  

  Definisi opersional adalah suatu pengertian mengenai sifat – sifat yang 

akan diamati dari suatu penelitian, sehingga dapat pula diuji kembali oleh 

peneliti lain (Ahmadi dan Narbuko, 2009). 
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Tabel 4.1 Definisi operasional “Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid   pada Remaja Putri 

Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo”. 

 

Variabel Definisi Parameter Alat ukur Skala Skor/kriteria 

Variable 

bebas: 

Senam Yoga 

suatu latihan 

(gerakan) 

untuk 

menyatukan 

elemen 

spiritual dan 

fisikal 

seorang 

individu 

untuk 

mencapai 

suatu kondisi 

yang ideal 

- Balasana  

- Paschimottanasana 

- Virasana 

- Adho Mukha Virasana 

- Padmasana 

- Adho Mukha 

Padmasana 

- Adho Mukha Baddha 

Konasana 

- Parsva Upavistha 

Konasana 

- Bharadvajasana 

- Adho Mukha 

Savanasana 

- Prasarita 

Padottanasana 

- Parsvottanasana 

- Supta Virasana 

- Supta Baddha 

Konasana 

- Matsyasana 

- Supta 

Padangusthasana I 

- Setu Bandha 

Sarvangasana 

SOP Senam 

Yoga 

- - 

Variabel 

Terikat: 

Nyeri Haid 

(dysmenorrhe

a) 

Nyeri pada 

saat 

menstruasi, 

terutama pada 

bagian perut. 

- Nyeri pada perut 

bagian bawah 

- Nyeri pada punggung  

Instrumen Faces 

Pain Scale-

Revised 

(FPS-R)  

Ordinal Data skala 

nyeri  FPS-R 

dengan hasil : 

0: tidak nyeri 

1: sedikit nyeri 

2 : sedikit   

lebih nyeri 

3: lebih nyeri 

4: sangat nyeri 

5 : nyeri 

sangat hebat 

 

4.8 Pengolahan dan Analisa Data 

4.8.1 Bahan dan alat 

        Alat - alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa matras dan 

bantal. 

4.8.2 Instrumen 

        Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah lembar 

Observasi berupa Faced Pain Scale – Revised (FPS-R). Faced Pain 
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Scale - Resived  menggunkan gambar wajah yang tersenyum untuk 

angka 0 yang mennjukkan tidak terasa nyeri sampai wajah berlinang  air 

mata untuk angka 5 yang menunjukkan nyeri hebat (Fauziah,2015)  

Untuk  mengisi pengukuran Faced Pain Scale-Revised (FPS-R) 

responden diminta untuk memberikan tanda pada salah satu wajah yang 

dianggap menggambarkan tingkat nyeri yang sedang dirasakan. 

4.8.3 Prosedur penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah : 

1. Melakukan pengajuan judul kepada dosen pembimbing dan 

petugas perputakaan 

2. Mengurus surat ijin untuk melakukan studi pendahuluan (meminta 

data di MAN 2 Kota Probolinggo) dan penelitian.  

3. Melaksanakan studi pendahuluan 

4. Melengkapi proposal penelitian  

5. Menjelaskan pada responden tentang tujuan penelitian dan 

meminta responden untuk menandatangani lembar persetujuan 

menjadi responden jika bersedia menjadi subyek peneltian.  

6. Membagikan lembar observasi dan leaflet. 

7. Menjelaskan cara pengisian lembar observasi (pengukuran tingkat 

nyeri)  

8. Melakukan Senam Yoga Haid. 

9. Membagikan lembar pengukuran tingkat nyeri yang kedua 

10. Melakukan pengolahan data 

11. Menyusunan laporan hasil akhir penelitian. 
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4.8.4 Cara Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing 

        Editing adalah kegiatan untuk memeriksa kembali  dan 

memperbaiki isian. Langkah ini dilakukan untuk 

mengantisipasi adanyakesalahan data yang telah dikumpulkan 

dan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang kosong 

(Notoatmodjo, 2010). 

b. Coding 

        Coding adalah kegiatan mengubah data informasi 

responden menjadi angka untuk memudahkan perhitungan 

(Notoatmodjo, 2010). 

1) Data umum 

a) Responden 

Responden 1 : 1 

Responden 2 : 2 

Responden  n : n 

b) Umur 

16 tahun  : 1 

17 tahun  : 2 

18 tahun  : 3 

c) Menarche 

11-12 tahun : 1 

13 tahun  : 2 
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14-15 tahun : 3  

a. Data Khusus 

i. Tingkat nyeri yang dirasakan Responden 

Tidak nyeri = 0 

Sedikit Nyeri = 1 

Sedikit Lebih Nyeri = 2 

Lebih Nyeri = 3 

Sangat Nyeri = 4 

Nyeri Sangat Hebat =5 

c. Scoring  

Scoring merupakan pemberian skor kepada setiap item 

yang perlu diberi skor (Arikunto, 2007). Scoring pada 

penelitian ini dapat ditentukan setelah responden memilih 

gambar pada instrument berupa Face Pain Scale-Revised 

sebelum dan sesudah melakukan Senam Yoga. Skor nya adalah 

sebagai berikut : 

Intensitas Nyeri 

0 = Tidak Nyeri 

1 = Sedikit Nyeri 

2 = Sedikit Lebih Nyeri 

3 = Lebih Nyeri 

4 = Sangat Nyeri 

5 = Nyeri Sangat Hebat 
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d. Tabulating 

        Tabulating adalah pembutan tabel untuk mengisi data 

yang telah dirubah menjadi angka (kode)  (Notoatmodjo, 

2010). Tabulasi dalam penelitian ini membuat tabel 

karakteristik responden. Hasil perhitungan kuesioner kemudian 

diprosentase dan dikualitaskan menggunakan skala kualitatif 

dibawah ini : 

100 % : Seluruhnya dari responden 

76 % - 99 % : Hampir seluruhnya dari responden 

51 % - 75 % : Sebagian besar dari responden 

50 % : Setengahnya dari responden 

26 % - 49 % : Hampir setengahnya dari responden 

1 % - 25 % : Sebagian kecil dari responden 

0 % : Tidak satupun dari responden.  

(Sugiyono, 2009). 

2. Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

        Analisa univariat adalah analisa yang dilakukan untuk 

menganalisis tiap variabel satu persatu (Arikunto, 2010). 

Analisa univariat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menilai nyeri yang dialami responden sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan senam yoga yaitu dengan cara responden 

memilih salah satu gambar wajah : 
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Keterangan : 

0 = Tidak Nyeri 

1 = Sedikit Nyeri 

2 = Sedikit Lebih Nyeri 

3 = Lebih Nyeri 

4 = Sangat Nyeri 

5 = Nyeri Sangat Hebat 

b. Analisa bivariat 

Analisa digunakan untuk mengukur korelasi antara dua 

variabel (Arikunto, 2010). Teknik uji statistic yang dipilih 

berdasarkan tujuan penelitian yaitu pengaruh yoga terhadap 

berkurangnya nyeri haid pada remaja putri (dengan skala 

ordinal dan ordinal) adalah uji Spearman Rank  dengan tingkat 

kesalahan 0,05 atau 5% menggunakan SPSS 16.0. 

Perhitungan dilakukan dengan interprestasi sebagai 

berikut: 

Bila 𝜌 value < α (0.05) = Tolak H0 berarti ada pengaruh yoga 

terhadap intensitas nyeri haid pada remaja putri. 

Bila 𝜌 value > α (0.05) = H0 gagal di tolak, berarti tidak ada 

pengaruh yoga terhadap intensitas nyeri haid pada remaja putri. 
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4.9 Etika Penelitian 

4.9.1 Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent) 

        Lembar persetujuan diberikan kepada responden sebelum 

penelitian,  jika subjek bersedia diteliti maka responden harus 

menandatangani lembar persetujuan tersebut, tetapi jika tidak bersedia 

maka peneliti harus menghormati hak responden (Notoatmodjo, 2010). 

4.9.2 Tanpa nama (Anonimity) 

        Peneliti tidak boleh mencantumkan nama responden untuk 

menjaga kerahasiaan identitasnya, tetapi peneliti akan memberikan 

tanda atau kode khusus (Notoatmodjo, 2010). 

4.9.3 Kerahasiaan (Confidentiality) 

Peneliti senantiasa akan menjaga kerahasiaan dari data yang diperoleh, 

dan hanya akan disajikan kepada pihak tertentu yang berhubungan 

dengan penelitian, sehingga rahasia subjek benar-benar terjamin 

(Notoatmodjo, 2010) 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil dan pembahasan dari 

pengumpulan data dengan judul penelitian “Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri 

Haid pada Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo”. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2018 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Probolinggo. Pada Penelitian ini jumlah sampel adalah 35 siswi kelas X dari 172 

populasi. Hasil penelitian akan disajikan dalam data umum dan data khusus. Data 

yang akan ditampilkan pada data umum umur, lama menstruasi, menarche, dan 

waktu timbulnya menstruasi serta pada data khusus akan ditampilkan data tentang 

pretest dan posttest “Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Menstruasi pada 

Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota probolinggo”.  

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Kota Probolinggo yang 

beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 255, Curahgrinting, Kanigaran, 

Kota Probolinggo. MAN 2 Kota Probolinggo adalah sekolah yang 

didirikan tahun 1992 dengan status Akreditasi “A”. Terdapat 4 program 

yang diselenggarakan yaitu ; Agama, Bahasa, IPA, dan IPS. Jumlah 

keseluruhan kelas di MAN 2 adalah 24 kelas dengan jumlah siswa 

sebanyak 501 siswa dan didampingi oleh 62 staff pengajar. MAN 2 

mempunyai sebuah UKS berukuran 5 x 6 dan 4 orang tenaga perawat.  
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5.1.2. Data Umum 

Data umum menyajikan karakteristik responden yang meliputi umur, 

menarche, lama menstruasi, dan waktu timbulnya menstruasi.  

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 5.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Remaja Putri Kelas X 

MAN 2 Kota Probolinggo pada Bulan Juni Tahun 2018. 
No Umur Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 15 tahun 5 14,3 

2 16 tahun 28 80,0 

3 17 tahun 2 5,7 

Total 35 100,0 

Sumber : Data Primer 2018. 

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 

dari responden berusia 16 tahun yaitu 28 responden (80,0%). 

2. Karakteristik Responden berdasarkan Menarche 

Tabel 5.2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Menarche Remaja Putri 

Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo pada Bulan Juni Tahun 2018. 
No Menarche  Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 11 – 12 tahun 9 25,7 

2 13 tahun 24 68,6 

3 14 – 15 tahun 2 5,7 

Total 35 100,0 

Sumber : Data Primer 2018. 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

responden mengalami menarche di usia 13 tahun yaitu sebanyak 24 

responden (68,6 %) 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menstruasi 

Tabel 5.3.  Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menstruasi Remaja 

Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo pada Bulan Juni Tahun 

2018. 
No Lama Menstruasi  Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 < 4 hari 0 0,0 

2 4 – 7 hari 29 82.9 

3 > 7 hari 6 17,1 

Total 35 100,0 

Sumber : Data Primer 2018. 
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Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya 

dari responden mengalami menstruasi selama 4 – 7 hari yaitu sebanyak 

29 responden (82,9%). 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Timbulnya Nyeri Haid 

Tabel 5.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Timbulnya Nyeri 

Haid Remaja Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo pada Bulan 

Juni Tahun 2018. 
No Waktu Timbulnya Nyeri Haid  Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 Sebelum Haid 26 74,3 

2 Hari ke 1 & 2 Haid 9 25,7 

3 Hari ke 1 – haid selesai 0 0,0 

Total 35 100,0 

Sumber : Data Primer 2018. 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mengalami nyeri yang haid timbul sebelum haid yaitu 

sebanyak 26 responden (74,3%)  

5.1.3. Data Khusus 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tanggal 07 Juni 2018 pada 

Remaja Putri kelas X MAN 2 Kota Probolinggo diperoleh data khusus 

sebagai berikut : 

1. Nyeri Haid Siswi Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo sebelum 

dilakukan Senam Yoga 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Nyeri Haid Sebelum dilakukan tindakan Senam 

Yoga pada Remaja Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo pada 

Bulan Juni Tahun 2018. 

No Skala Nyeri Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 0 (tidak nyeri) - - 

2 1 (sedikit nyeri) - - 

3 2 (sedikit lebih nyeri) 6 17,1 

4 3 (lebih nyeri) 16 45,7 

5 4 (sangat nyeri) 12 34,3 

6 5 (nyeri sangat hebat) 1 2,9 

Total 35 100,0 

Sumber : Data Primer, 2018 
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Beradasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa nyeri haid sebelum 

dilakukan tindakan Senam Yoga pada Remaja Putri kelas X MAN 2 

Kota Probolinggo dengan jumlah 35 responden, hampir setengah dari 

responden mengalami nyeri haid dengan skala 3 (lebih nyeri) dengan 

jumlah 16 responden (45,7%). 

2. Nyeri haid siswi kelas X setelah dilakukan tindakan Senam Yoga. 

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Nyeri Haid Sebelum dilakukan tindakan Senam 

Yoga pada Remaja Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo pada 

Bulan Juni Tahun 2018. 

No Skala Nyeri Frekuensi (f) Presentase (%) 

1 0 (tidak nyeri) 8 22,9 

2 1 (sedikit nyeri) 12 34,3 

3 2 (sedikit lebih nyeri) 9 25,7 

4 3 (lebih nyeri) 6 17,1 

5 4 (sangat nyeri) - - 

6 5 (nyeri sangat hebat) - - 

Total 35 100,0 

Sumber : Data Primer, 2018. 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa nyeri haid setelah 

dilakukan tindakan Senam Yoga pada Remaja Putri kelas X MAN 2 

Kota Probolinggo dengan jumlah 35 responden, hampir setengah dari 

responden mengalami nyeri haid dengan skala 2 (sedikit nyeri) 

sebanyak  12 responden (34,3%). 
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3. Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid Siswi Kelas X MAN 2 

Kota Probolinggo. 

Tabel 5.7 Tabulasi silang Pengaruh Senam Yoga terhadap pada Nyeri Haid 

Remaja Putri Kelas X MAN 2 Kota Probolinggo pada Bulan Juni 

Tahun 2018. 

Skala nyeri 

Setelah tindakan 

Total %       0      1       2     3 4 5 

f % F % f % f % f % F % 

  

Sebelum 

tindakan 

0 - - - - - - - - - - - - - - 

1 - - - - - - - - - - - - - - 

2 6 17,1 -  - - - - - - - - 6 17,1 

3 2 5,7 10 28,6 4 11,4 - - - - - - 16 45,7 

4 - - 2 5,7 5 14,3 5 14,3 - - - - 12 34,3 

5 - - - - - - 1 2,9 - - - - 1 2,9 

Total 8 22,8 12 34,3 9 25,7 6 17,2 - - - - 35 100 

Uji statistik  value 0,000 < α (0,05). 

Sumber : Data Primer, 2017. 

Berdasarkan tabel 5.7 tabulasi silang pengaruh Senam Yoga 

terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri kelas X MAN 2 Kota 

Probolinggo dengan jumlah 35 responden menunjukkan bahwa hampir 

setengahnya dari responden mengalami penurunan nyeri haid setelah 

dilakukan Senam Yoga yaitu 34,3% atau sebanyak 12 responden, 

dengan nyeri sebelum senam yoga menurut FPS-R nomor 3 & 4 (lebih 

nyeri & sangat nyeri)  dan setelah dilakukan senam yoga dengan nyeri 

menurut FPS-R nomor 1 (sedikit nyeri). 

Berdasarkan data di atas dan menurut uji statistik Spearman Rank 

dengan bantuan program SPSS 16 pada taraf kesalahan 5% dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari perhitungan  value 

adalah 0,000 < α (0,05). Bila  value < α (0,05) berarti ada pengaruh 

senam yoga terhadap  nyeri haid pada remaja putri kelas X. Hal ini 

menunjukkan  bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 
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yang menyatakan tidak ada pengaruh senam yoga terhadap nyeri haid 

pada remaja putri ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat 

pengaruh senam yoga terhadap nyeri haid pada remaja putri kelas X. 

5.2. Pembahasan  

5.2.1. Nyeri Haid sebelum dilakukan Senam Yoga pada Remaja Putri  

Beradasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa nyeri haid sebelum 

dilakukan tindakan Senam Yoga pada remaja putri kelas X MAN 2 Kota 

Probolinggo dengan jumlah 35 responden, hampir setengah dari responden 

mengalami nyeri haid dengan skala 3 (lebih nyeri) dengan jumlah 16 

responden (45,7%). 

Nyeri Haid (Dysmenorrhea) adalah nyeri perut yang berasal dari 

kram yang terjadi selama menstruasi. Disebut dysmenorrhea primer  jika 

tidak ditemukan penyebab yang mendasarinya dan dismenorea sekunder 

jika penyebanya adalah kelainan kandungan (Manuaba, 2009). 

Menurut peneliti nyeri yang dialami remaja putri dapat berkaitan 

dengan umur dan waktu haid pertama (menarche) remaja. Nyeri haid 

biasanya tidak muncul pada awal remaja mengalami menarche dan seiring 

remaja bertambah dewasa, biasanya nyeri haid yang dirasakan mulai 

berkurang.  

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya dari 

responden berusia 16 tahun yaitu 28 responden (80,0%) dan tabel 5.2 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden mengalami menarche 

di usia 13 tahun yaitu sebanyak 24 responden (68,6 %).  
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Dysmenorrhea sering terjadi kemungkinan lebih dari 25% dan 15 % 

diantaranya mengalami nyeri pada saat menstruasi yang hebat biasanya 

dysmenorrhea timbul pada masa remaja yaitu sekitar 2-3 tahun setelah 

menstruasi pertama (Manuaba, 2009). 

Menururt peneliti, nyeri yang dialami oleh remaja putri kelas X 

MAN 2 Kota Probolinggo merupakan suatu hal yang semestinya terjadi 

pada remaja berusia 16 tahun, karena jika remaja mengalami haid pertama 

kali (menarche) pada usia 13 tahun, nyeri haid dapat terjadi 2 – 3 tahun 

setelahnya yaitu pada usia 16 tahun. 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja 

putri kelas X MAN 2 Kota Probolinggo mengalami nyeri haid yang timbul 

sebelum haid yaitu sebanyak 26 responden (74,3%). 

Nyeri haid dapat di tandai dengan gajala seperti kram pada perut 

bagian bawah dan nyeri punggung. Nyeri mulai timbul sesaat sesudah atau 

selama haid, mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari 

akan menghilang. Dysmenorrhea juga sering disertai dengan sakit kepala, 

mual, sembelit atau diare, mudah tersinggung dan sering berkemih, dan 

kadang sampai menjadi muntah (Manuaba, 2009).  

Menurut peneliti, hal itu merupakan suatu keadaan yang fisiologis 

bagi remaja putri yang mengalami nyeri pada saat menstruasi. Karena pada 

saat itu, kadar estrogen dalam tubuh berada pada titik terendah. Sedangkan 

hormone prostaglandin (berperan memicu kontraksi rahim agar lapisan 

rahim terkikis dan dikeluarkan melalui darah menstruasi) semakin 

meningkat. 
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5.2.2. Nyeri Haid setelah dilakukan Senam Yoga pada Remaja Putri 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa nyeri haid setelah 

dilakukan Senam Yoga pada remaja putri kelas X MAN 2 Kota 

Probolinggo dengan jumlah 35 responden, hampir dari setengah responden 

mengalami nyeri haid dengan skala 1 (sedikit nyeri) sebanyak  12 

responden (34,3%). 

Senam Yoga Saat Menstruasi merupakan latihan yang terdiri dari 

gerakan fisik, pernafasan dalam, dan meditasi untuk meringankan masalah 

yang muncul saat menstruasi. Posisi yoga yang dilakukan saat sedang 

menstruasi terdiri dari posisi yang merilekskan tubuh dengan metode 

pernafassan yang dapat membuat kondisi mental menjadi jauh lebih baik. 

Posisi yoga untuk menstruasi dapat memberikan kekuatan dan 

menstimulasi otak, dada, paru-paru dan hati, serta dapat mempertahankan 

keseimbangan hormon dalam tubuh (Erikar Lebang, 2015) 

Menurut peneliti senam yoga dapat mengurangi nyeri haid karena 

gerakan – gerakan yang dilakukan dalam senam yoga saat menstruasi 

adalah gerakan yang dapat meregangkan bagian pinggul, tulang punggung, 

melancarkan sistem pencernaan, merileskskan organ-organ dalam perut 

dan membantu mempertahankan keseimbangan hormone.  

5.2.3. Pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri 

Berdasarkan tabel 5.7 tabulasi silang pengaruh Senam Yoga terhadap 

Nyeri Haid pada remaja putri kelas X MAN 2 Kota Probolinggo dengan 

jumlah 35 responden menunjukkan bahwa hampir setengahnya dari 

responden mengalami penurunan nyeri haid setelah dilakukan Senam 
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Yoga yaitu 34,3% atau sebanyak 12 responden, dengan nyeri sebelum 

senam yoga menurut FPS-R nomor 3 & 4 (lebih nyeri & sangat nyeri)  dan 

setelah dilakukan senam yoga dengan nyeri menurut FPS-R nomor 1 

(sedikit nyeri). 

Beberapa gerakan yoga saat menstruasi dapat mengurangi nyeri haid 

bila gerakan dilakukan dengan tepat, karena gerakan – gerakan dalam yoga 

saat menstruasi dapat memberikan kekuatan dan menstimulasi otak, dada, 

paru-paru dan hati, serta dapat mempertahankan keseimbangan hormon 

dalam tubuh. 

Berdasarkan data di atas dan menurut uji statistik Spearman Rank 

dengan bantuan program SPSS 16 pada taraf kesalahan 5% dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari perhitungan  value adalah 

0,000 < α (0,05). Bila  value < α (0,05) berarti ada pengaruh senam yoga 

terhadap  nyeri haid pada remaja putri kelas X. Hal ini menunjukkan  

bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 yang menyatakan 

tidak ada pengaruh senam yoga terhadap nyeri haid pada remaja putri 

ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh senam 

yoga terhadap nyeri haid pada remaja putri kelas X. 

Senam Yoga Saat Menstruasi merupakan latihan yang terdiri dari 

gerakan fisik, pernafasan dalam, dan meditasi untuk meringankan masalah 

yang muncul saat menstruasi. Posisi yoga yang dilakukan saat sedang 

menstruasi terdiri dari posisi yang merilekskan tubuh dengan metode 

pernafassan yang dapat membuat kondisi mental menjadi jauh lebih baik. 
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Posisi yoga untuk menstruasi dapat memberikan kekuatan dan 

menstimulasi otak, dada, paru-paru dan hati, serta dapat mempertahankan 

keseimbangan hormon dalam tubuh. 

Yoga akan menambah kelenturan tubuh secara aman, karena 

latihannya ringan sehingga membuat tubuh terhindar dari kekakuan, 

tekanan, nyeri, dan kelelahan. Yoga juga meningkatkan”pelumas” dan 

kinerja dari persendian. Hasilnya adalah pergerakan darah dan kinerja 

organ tubuh akan terasa nyaman dan lancar. Yoga menarik seluruh otot 

secara ringan, mulai dari ligament, tendon, dan lain-lain yang mengelilingi 

otot sehingga otot akan semakin lentur. 

Menurut penelitian Dewi Sekarsari dan Arini Darmayanti (2015) 

tentang Pengaruh Yoga terhadap Berkurangnya Nyeri Haid 

(Dysmenorrhea) pada Remaja Putri Kelas IX di SMPN 3 Madiun tahun 

2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan Yoga 

sebagian remaja mengalami nyeri berat dan berkurang menjadi nyeri 

sedang setelah dilakukan senam yoga. Hasil uji Wilxocon sigh rank test 

α=0,05 menunjukkan p=0,001 sehingga p<0,05 artinya ada pengaruh Yoga 

terhadap penurunan intensitas nyeri Haid. 

Menurut peneliti, Yoga merupakan alat terapi yang paling tepat 

untuk mengatasi nyeri saat menstruasi karena gerakan yang dilakukan saat 

Yoga pada waktu menstruasi merupakan posisi yang dapat merilekskan 

organ bagian dalam perut termasuk organ reproduksi. Yoga juga dapat 

dilakukan oleh remaja dalam aktifitas sehari – hari, sehingga saat 

menstruasi dan saat nyeri haid timbul, remaja tidak perlu mengkonsumsi 
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obat analgesic untuk mengurangi  nyeri tersebut. Hal ini membantu remaja 

putri untuk menghindari ketergantungan mengkonsumsi obat analgesic 

saat menstruasi.   
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Pengaruh Senam Yoga 

terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nyeri haid sebelum dilakukan tindakan Senam Yoga pada Remaja Putri 

kelas X MAN 2 Kota Probolinggo, hampir setengah dari responden 

mengalami nyeri haid dengan skala 3 (lebih nyeri).  

2. Nyeri haid setelah dilakukan tindakan Senam Yoga pada Remaja Putri 

kelas X MAN 2 Kota Probolinggo, hampir dari setengah responden 

mengalami nyeri haid dengan skala 1 (sedikit nyeri).  

3. Ada pengaruh Senam Yoga terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri Kelas 

X di MAN 2 Kota Probolinggo. 

6.2 Saran 

1. Bagi responden 

Diharapkan bagi siswi untuk membiasakan diri melakukan yoga untuk 

mengurangi nyeri haid agar tidak bergantung pada obat-obat analgesik 

setiap menstruasi. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan sekolah dapat memfasilitasi siswi untuk tetap melakukan yoga 

seperti menyediakan ruangan untuk yoga, alat (balok dan matras) dan lain 

sebagainya. 
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3. Bagi dosen STIKES ICME. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi Mahasiswi D4 

Kebidanan untuk pengabdian diri kepada masyarakat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang 

senam yoga pada nyeri haid agar terbentuk penelitian yang sempurna. 
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SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN CENDEKIA
MEDIKA JOMBANG

PROGRAM STUDI D4 BIDAN PENDIDIK

PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP INTENSITAS NYERI HAID
PADA REMAJA PUTRI KELAS XDI MAN 2 KOTA PROBOLINGGO

Petunjuk pengisian :

Berilah tanda √ pada jawaban yang sesuai!

A. Data Umum
1. Responden 
2. Umur 

15 tahun
16 tahun
17 tahun

3. Menarche (menstruasi pertama kali)
11- 12 tahun
13 tahun
14-15 tahun

4. Lama menstruasi 
< 4 hari

4 – 7 hari

>  7 hari

5. Waktu timbulnya nyeri menstruasi
Sebelum menstruasi 
Hari ke 1 & 2 menstruassi 
Hari ke 1 – menstruasi selesai 

B. Data Khusus
1. Berilah tanda √ pada gambar yang sesuai dengan tingkat nyeri anda!

Lampiran 2



Lampiran 4 

SOP SENAM YOGA SAAT MENSTRUASI 

 

STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) SENAM YOGA 

SAAT MENSTRUASI 

PENGERTIAN 
Latihan yang terdiri dari gerakan fisik, pernafasan dalam, dan meditasi untuk 

meringankan masalah yang muncul saat menstruasi. 

TUJUAN 1. Merilekskan tubuh, terutama bagian perut, panggul dan rahim. 

2. Menstabilkan dan mengembalikan keadaan fisik, psikologis dan emosi. 

3. Menjaga kesehatan organ reproduksi. 

4. Menyeimbangkan sistem hormon. 

5. Meringankan stress 

6. Menyembuhkan gangguan pada organ dalam perut. 

7. Meringankan nyeri menstruasi (Disminorrhea) 

8. Meningkatkan fungsi organ bagian dalam perut. 

PERALATAN 1. Balok/Bantal/Guling 

2. Matras 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

A. Tahap Persiapan Diri 

1. Menyiapkan matras yoga yang nyaman (dibuat khusus untuk latihan 

yoga). 

2. Menyiapkan alat bantu yoga  

3. Memakai pakaian yang nyaman untuk bergerak, tidak terlalu ketat dan 

kaku. 

4. Jarak antara makan dengan yoga minimal 2 jam 

5. Waktu yang baik melakukan yoga adalah di pagi hari sebelum 

melakukan aktifitas atau malam hari setelah aktivitas. 

B. Langkah Kerja (Posisi Yoga) 

1. Balasana 

Berdiri diatas lutut. Satukan kedua jempol kaki 

dan biarkan jari-jari kaki rileks ke belakang. 

Buka lutut ke samping selebar sisi tubuh 

kemudian duduklah diatas tumit kaki. Pelan-

pelan, turunkan perut, dada dan dahi diatas 

matras. Luruskan tangan kedepan dan 

rilekskan kedua tangan. 

 

2. Paschimottanasana 

Duduk di matras dengan posisi kaki lurus ke 

depan. Tarik daging bokong ke belakang 

dengan tangan, sehingga tubuh merasa duduk 

pada tulang selangkangan, dan dorong tulang 

ekor ke belakang. Kencangkan dan luruskan kai 

dengan menarik telapak kaki ke arah tulang 

kering. Tekan paha dan betis ke lantai. Turunkan tubuh dan dahi di 

atas bantal atau selimut di atas kaki. Palingkan wajah ke satu sisi agar 

tetap dapat bernafas. Letakkan tangan disamping kaki dan panjangkan 

ke depan. 

 

3. Virasana 

Berdirilah pada lutu yang dirapatkan satu sama lain. 

Buka kedua telapak kaki di belakang lebih lebar 

daripada bokong. Letakkan guling, balok atau 

gulungan selimut diantara betis. Kemudian, duduk di 

atas balok. Tarik tulang punggung lurus ke atas 

sehingga tubuh tegak lurus. Letakkan telapak tangan 

di atas paha atau lutut. 



 

4.  Adho Mukha Virasana 

Dari posisi virasan dengan alat bantu, turunkan 

perut, dada dan dahi di atas bantal atau guling 

tambahan yang ada di atas paha, selain yang 

sudah ada di bawah bokong. Palingkan wajah 

ke salah satu sisi agar dapat tetap bernafas. 

Panjangkan tubuh dengan cara memanjangkan 

tangan ke depan. 

 
5. Padmasana  

Duduk dalam posisi sukhasana. Tarik telapak kaki 

kiri ke atas paha kanan dan telapak kaki kanan di 

atas paha kiri secara menyilang. Luruskan tulang 

punggung, letakkan tangan di atas paha atau lutut 

dan pejamkan mata. 

 
6. Adho Mukha Padmasana 

Dari posisi duduk teratai atau posisi duduk 

setengah teratai, letakkan bantal atau guling 

diatas kaki. Turunkan perut, dada dan dahi 

di atas bantal atau guling. Palingkan wajah 

ke salah satu sisi agar dapat tetap bernafas. 

Panjangkan tubuh dengan cara 

memanjangkan tangan ke depan. 

 

7. Adho Mukha Baddha Konasana  

Dari posisi Janu Sirsasana, tekuk kaki yang 

lurus dan tempelkan telapak kakinya di 

telapak kaki yang sudah menekuk dari 

posisi Janu Sirsasana. Letakkan lutut di atas 

balok atau bantal. Kencangkan telapak kaki 

dengan menekan telapak kaki satu sama lain 

dan menarik jari-jari kaki ke arah tulang kering. Letakkan bantal atau 

guling di depan telapak kaki. Rilekskan kepala di atas bantal yang ada 

di depan kaki. Palingkan wajah ke salah satu sisi agar dapat tetap 

bernafas. Panjangkan tubuh dengan cara memanjangkan tangan ke 

depan. Tekan telapak tangan ke lantai. Angkat siku dan ketiak. 

 

8. Parsva Upavistha Konasana 

Duduk di matras dengan posisi kaki 

lurus ke depan. Buka kedua kaki ke 

samping hingga membentuk huruf V. 

Tarik daging bokong ke belakang 

dengan tangan, sehingga tubuh merasa 

sedang duduk pada selangkangan. 

Kencangkan dan luruskan kaki dengan 

menarik telapak kaki ke arah tulang kering. Tekan paha dan betis ke 

lantai. Hadapkan dada ke arah kaki kiri. Turunkan perut, dada dan 

dahi di atas bantal atau guling di kaki kiri. Palingkan wajah ke salah 

satu sisi agar dapat tetap bernafas. Luruskan tangan dengan menekan 

telapak tangan ke lantai.  
 
 
 
 
 



9. Baradvajasana 
Duduk di atas bangku dengan sandaran bangku 

terletak di sebelah kiri tubuh. Buka telapak kaki 

selebar pinggul dan menempel datar di lantai. 

Putar tubuh ke arah sandaran bangku di sebelah 

kiri. Pegang sandaran bangku sebelah kir dengan 

tangan kiri dan pegang sandaran bangku sebelah 

kanan dengan tangan kanan. Putar tubuh ke arah 

kiri dengan rileks dan tarik siku agak ke atas 

sedikit sambil membuka bahu agar dapat bernapas 

secara rileks. 

 

10. Adho Mukha Savanasana 

Dari posisi berdiri, turunkan tubuh ke 

bawah dan letakkan tangan di lantai. 

Tekuk lutut dan dorong kaki satu per satu 

jauh ke belakang dan sejajarkan antara 

kaki kiri dan kanan. Buka kedua kaki 

selebar pinggul dan dorong bokong ke 

depan dan belakang. Luruskan kaki, tekan paha ke belakang. 

Rilekskan kepala di atas balok yang ada di lantai. Rilekskan leher dan 

kepala, pejamkan mata. 

 

11. Prasarita Padottanasana 

Dari posisi tadasana, buka kedua tangan lurus ke 

samping dan buka kaki ke samping sepanjang 

rentangan tangan. Putar kedua telapak kaki 

mengarah ke depan dan kencangkan kaki dengan 

menekan telapak kaki bagian luar ke lantai. 

Pengang pinggul. Luruskan punggung pada saat 

menarik napas dan turunkan tubuh dengan 

melipat dari pinggul pada saat membuang napas. 

Sejajrkan posisi bahu dengan pinggul. Letakkan 

telapak tangan diatas balok. Arahkan pandangan ke lantai. 

 

12. Parsvottanasana 

Dari posisi tadasana, buka kaki selebar 

rentangan kedua tangan ke samping. Putar 

Tubuh dan kedua telapak kaki ke arah 

samping kiri .pada saat membuang napas, 

tekuk tubuh dari pinggul ke arah kaki 

kanan ke lantai agar posisi Anda stabil. 

Kalau bisa, cium lutut atau tulang kering dan rilekkskan tangan di 

lantai. Kalau tubuh kurang lentur, tidak perlu mendekatkan wajah ke 

tulang kering atau lutut, namun berusaha untuk menurunkan tubuh ke 

sisi kiri, sambil memegang kaki dengan kedua tangan atau memegang 

balok di lantai. 

 
13. Supta Virasana 

Berdirilah pada lutut yang  

dirapatkan satu sama lain. Buka 

kedua telapak kaki di belakang lebih 

lebar dari bokong dan letakkan 

balok, guling atau bantal. Bertumpulah pada siku dan rebahkan 

punggung dan kepala di atas bantal atau guling sehingga posisi kepala 

sejajar atau lebih tinggi dari leher. Kemudian luruskan tangan 

disamping luar kaki dengan telapak tangan menghadap ke atas. 

 



14. Supta Baddha Konasana  

Dari posisi sukhasana, tempelkan 

kedua kelapak kaki dan turunkan 

kedua lutut ke atasa bantal di lantai. 

Tarik kelapak kaki yang menempel 

satu sama lain mendekati 

selangkangan. Letakkan telapak 

tangan di belakang tubuh, kemudian 

mulai turunkan siku ke lantai. Bila sudah siap, rebahkan punggung ke 

tumpukan bantal yang di letakkan pada belakang bokong dan lursukan 

tangan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas. 

 

15. Supta padangusthasana I 

Lakukanlah posisi yoga ini dengan 

menggunakan tali.Berbaringlah 

dengan punggung menyentuh lantai 

dengan menyentuh lantai dengan 

kedua kaki diluruskan ke depan. 

Tekuk kaki kiri sampai lutut 

menyutuh ke dada dan kaitan tali di 

bawah telapak kaki kiri. Dorong kaki kiri tegak lurus ke atas dan 

kedua tangan memegang ujung tali. Kencangkan kaki yang ada di 

lantai dan letakkan  siku di lantai dan letakkan siku di lantai sambil 

menekan bahu ke lantai. 

 

16. Setu Bandaha Sarvangasana  

Siapkan bantal, guling, atau beberapa 

selimut di matras. Berbaringlah 

telentang dengan meletakkan bahu, 

tulang punggung, dan pinggul di atas. 

Biarkan kepala teerletak rileks di atas 

matras. Tubuh boleh menekuk 

sehinggan lutut menghadap ke atas dan 

telapak kaki menginjak lantai dan dibuka  selebar pinggul atau biakan 

kaki lurus ke depan di atas lantai dengan rileks. 

 

17. Matsyana 

Berbaring telentang dengan bokong masih 

menempel di matras dan punggung 

menempel di atas bantal atau guling di 

lantai. Letakkan mahkota kepala di lantai, 

sehingga posisi leher lebih tinggi dari 

kepala dan pandangan mata mengarah ke 

belakang. Rilekskan tangan dengan meluruskan tangan di samping 

tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas. 

 

 

C. Evaluasi  

1. pastikan responden telah melakukan senam yoga 

2. minta responden mengisi kembali FPS - R 
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Pengertian  

Latihan yang terdiri dari gerakan fisik, 

pernafasan dalam, dan meditasi untuk 

meringankan masalah ya ng muncul saat 

menstruasi. 

Manfaat  

a) Merilekskan tubuh, 

terutama bagian 

perut, panggul dan 

rahim. 

b) Menstabilkan dan 

mengembalikan keadaan fisik, psikologis dan 

emosi. 

c) Menjaga kesehatan organ reproduksi. 

d) Menyeimbangkan sistem hormon. 

e) Meringankan stress 

f) Menyembuhkan gangguan pada organ dalam 

perut. 

g) Meringankan nyeri menstruasi  

h) Meningkatkan fungsi organ bagian dalam 

perut. 

 

Posisi Senam Yoga saat Menstruasi  
1. Balasana 

Berdiri diatas lutut. 

Satukan kedua jempol 

kaki dan biarkan jari-

jari kaki rileks ke 

belakang. Buka lutut 

ke samping selebar sisi 

tubuh kemudian duduklah diatas tumit 

kaki. Pelan-pelan, turunkan perut, dada 

dan dahi diatas matras. Luruskan tangan 

kedepan dan rilekskan kedua tangan. 

 

 

2. Paschimottanasana 

Duduk di matras 

dengan posisi kaki lurus 

ke depan. Kencangkan 

dan luruskan kaki. 

Turunkan tubuh dan 

dahi di atas bantal di atas kaki. Palingkan 

wajah ke satu sisi. Letakkan tangan 

disamping kaki dan panjangkan ke depan 

3. Virasana 

Berdiri pada lutut yang 

dirapatkan satu sama lain. 

Buka kedua telapak kaki di 

belakang lebih lebar daripada 

bokong. Letakkan guling 

diantara betis. Kemudian, 

duduk di atas guling Tarik 

tulang punggung lurus ke atas sehingga 

tubuh tegak lurus. Letakkan telapak tangan 

di atas paha atau lutut. 

4. Adho Mukha Virasana 

Dari posisi virasana, 

turunkan perut, dada 

dan dahi di atas bantal 

tambahan yang ada di 

atas paha. Palingkan 

wajah ke salah satu sisi. Panjangkan 

tangan ke depan. 

5. Padmasana  

Duduk dalam posisi 

sukhasana. Tarik telapak kaki 

kiri ke atas paha kanan dan 

telapak kaki kanan di atas 

paha kiri secara menyilang. 

Luruskan tulang punggung, 

letakkan tangan di atas paha atau lutut dan 

pejamkan mata. 



6. Adho Mukha Padmasana 

Dari posisi duduk 

teratai, letakkan bantal 

diatas kaki. Turunkan 

perut, dada dan dahi di 

atas bantal. Palingkan wajah ke salah satu 

sisi. Panjangkan tangan ke depan. 

7. Adho Mukha Baddha Konasana  

Dari posisi Janu 

Sirsasana, tekuk kaki 

yang lurus dan 

tempelkan telapak 

kakinya di telapak kaki yang yang lain. 

Letakkan lutut di atas bantal. Letakkan 

bantal di atas telapak kaki. Rilekskan 

kepala di atas bantal. Palingkan wajah ke 

salah satu sisi. Panjangkan tangan ke 

depan. Tekan telapak tangan ke lantai. 

Angkat siku dan ketiak. 

8. Parsva Upavistha Konasana 

Duduk dengan posisi kaki lurus ke depan. 

Buka kedua kaki ke samping hingga 

membentuk huruf V. Kencangkan dan 

luruskan kaki dengan menarik telapak kaki 

ke arah tulang kering. Hadapkan dada ke 

arah kaki kiri. Turunkan perut, dada dan 

dahi di atas bantal di kaki kiri. Palingkan 

wajah ke salah satu 

sisi. Luruskan tangan 

dengan menekan 

telapak tangan ke 

lantai.  

9. Baradvajasana 

Duduk di atas bangku dengan sandaran 

bangku terletak di sebelah kiri tubuh. Buka 

telapak kaki selebar pinggul dan menempel 

datar di lantai. Putar tubuh ke arah 

sandaran bangku di sebelah kiri. Pegang 

sandaran bangku sebelah 

kiri dengan tangan kiri dan 

pegang sandaran bangku 

sebelah kanan dengan 

tangan kanan. Putar tubuh 

ke arah kiri dengan rileks 

dan tarik siku agak ke atas sedikit sambil 

membuka bahu. 

10. Adho Mukha Savanasana 

Dari posisi berdiri, 

turunkan tubuh ke 

bawah dan letakkan 

tangan di lantai. Tekuk 

lutut dan dorong kaki satu per satu jauh ke 

belakang dan sejajarkan antara kaki kiri 

dan kanan. Buka kedua kaki selebar 

pinggul. Luruskan kaki, tekan paha ke 

belakang. Rilekskan kepala di atas bantal. 

Pejamkan mata. 

11. Prasarita Padottanasana 

Dari posisi tadasana, buka 

kedua tangan dan kaki lurus 

ke samping. Putar kedua 

telapak kaki mengarah ke 

depan dan kencangkan kaki. Pengang 

pinggul. Luruskan punggung pada saat 

menarik napas dan turunkan tubuh. 

Letakkan telapak tangan diatas balok. 

Arahkan pandangan ke lantai. 

12. Parsvottanasana 

Dari posisi tadasana, buka kaki 

selebar rentangan kedua 

tangan ke samping. Putar 

Tubuh dan kedua telapak kaki 

ke arah samping kiri . Tekuk tubuh dari pinggul ke 

arah kaki kanan ke lantai agar posisi Anda stabil. 

Kalau bisa, cium lutut atau tulang kering dan 

rilekkskan tangan di lantai.  

13. Supta Baddha Konasana  

Dari posisi sukhasana, 

tempelkan kedua kelapak 

kaki dan turunkan kedua 

lutut ke atasa bantal di lantai. Tarik 

kelapak kaki yang menempel satu sama 

lain mendekati selangkangan. Letakkan 

telapak tangan di belakang tubuh, 

kemudian mulai turunkan siku ke lantai. 

Bila sudah siap, rebahkan punggung ke 

tumpukan bantal yang di letakkan pada 

belakang bokong dan lursukan tangan di 

samping tubuh dengan telapak tangan 

menghadap ke atas. 

14. Supta padangusthasana I 

Lakukanlah posisi yoga ini dengan 

menggunakan tali. Berbaring kedua kaki 

diluruskan ke depan. Tekuk kaki kiri 

sampai lutut menyutuh ke dada dan 

kaitan tali di bawah telapak kaki kiri. 

Dorong kaki kiri tegak lurus ke atas dan 

kedua tangan memegang ujung tali. 

Kencangkan kaki yang ada 

di lantai dan letakkan  

siku di lantai dan letakkan 

siku di lantai sambil 

menekan bahu ke lantai. 

15. Setu Bandaha Sarvangasana  

Siapkan beberapa bantal di matras. 

Berbaring telentang dengan meletakkan 

bahu, tulang punggung, dan pinggul di 

atas. Biarkan kepala 

rileks. Birakan kaki 

lurus ke depan di atas 

lantai dengan rileks. 
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PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP NYERI HAID  PADA REMAJA PUTRI 

KELAS X DI MAN 2 KOTA PROBOLINGGO 

 

Oleh: 

Endah Putri Rahayu 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka pelaksanaan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik STIKes ICMe 

Jombang, saya selaku mahasiswa bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 

Senam Yoga terhadap Nyeri Haid pada Remaja Putri Kelas X di MAN 2 Kota Probolinggo. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Senam Yoga 

terhadap nyeri haid yang dialami oleh remaja. 

Untuk keperluan tersebut, saya mohon kesediaan adik-adik siswi kelas X untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Demikian permohonan saya, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Jombang, Juni 2018 

 

Hormat saya, 

 

 

 

Endah Putri Rahayu 

 



Lampiran 7 

 

 



Lampiran 8 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN CENDEKIA 

MEDIKA JOMBANG 
PROGRAM STUDI D4 BIDAN PENDIDIK 

 
 

Lampiran 9 

 

TABULASI DATA UMUM DAN DATA KHUSUS 

No. Responden 

Data Umum Data Khusus 

Umur Menarche Lama Menstruasi 
Waktu Timbulnya 

Nyeri 

Tingkat Nyeri 

Sebelum 

Tingkat Nyeri 

Sesudah 

1. 1 2 2 2 1 3 1 

2. 2 2 2 2 1 3 1 

3. 3 2 2 2 1 3 2 

4. 4 2 2 2 1 2 0 

5. 5 1 2 2 1 3 1 

6. 6 2 1 2 2 4 1 

7. 7 2 2 2 2 3 1 

8. 8 2 2 3 1 4 2 

9. 9 3 1 2 1 4 3 

10. 10 2 1 2 1 2 0 

11. 11 2 2 2 1 3 0 

12. 12 1 2 2 2 2 0 

13. 13 2 2 2 1 4 3 

14. 14 2 2 3 2 4 2 

15. 15 2 3 3 1 3 1 

16. 16 2 2 2 1 3 1 

17. 17 2 2 2 1 3 0 

18. 18 2 2 2 1 4 2 

19. 19 1 1 2 2 3 1 

20. 20 2 1 2 2 3 1 

21. 21 2 2 2 2 4 1 

22. 22 2 2 3 1 2 0 

23. 23 2 1 2 1 3 1 

24. 24 2 2 2 1 5 3 

25. 25 3 2 2 2 3 1 

26. 26 1 2 2 1 4 3 

27. 27 2 1 2 1 3 2 

28. 28 2 2 2 1 2 0 

29. 29 2 2 2 2 4 2 

30. 30 2 1 3 1 4 3 

31. 31 2 3 2 1 4 3 

32. 32 1 2 2 1 2 0 

33. 33 2 2 3 1 4 2 

34. 34 2 1 2 1 3 2 

35. 35 2 2 2 1 3 2 

 

Kode  Umur  Menarche  Lama Menstruasi Waktu Timbulnya Nyeri 

1 15 tahun 11 – 12 tahun < 4 hari Sebelum Haid 

2 16 tahun 13tahun 4 – 7 hari Hari ke 1 & 2 Haid 

3 17 tahun 14 – 15 tahun > 7 hari Hari ke 1 – haid selesai 
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