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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Akupresur 

a. Definisi 

Akupresur merupakan salah satu ilmu pengobatan dari China yang dilakukan 

dengan cara menekan, memijat dan mengurut bagian tubuh untuk mengaktifkan 

peredaran energi vital di tubuh yang mempengaruhi kesehatan manusia 

(Sukanta, 2009). Akupresur merupakan salah satu cara untuk melancarkan 

energi vital dengan menekan titik tertentu dikenal dengan nama acupoint, 

sehingga aliran energi di meridian akan terstimulasi. Akupresur adalah teknik 

pijat berdasarkan ilmu akupunktur atau bisa disebut juga dengan teknik 

akupunktur tanpa jarum. Jika pada akupunktur digunakan jarum sebagai alat 

bantu, maka pada akupresur menggunakan jari, tangan, bagian tubuh lainnya 

atau alat yang tumpul sebagai pengganti jarum (Fitria et al., 2020). 

Manfaat memberikan terapi akupresur antara lain dapat meningkatkan 

stamina tubuh, melancarkan peredaran darah, memperbaiki kulaitas tidur serta  

mengurangi sensasi nyeri melalui peningkatan endorfin, yaitu hormon yang 

mampu menghadirkan rasa rileks pada tubuh secara alami dan memblok 

reseptor nyeri ke otak (Sukanta, 2008). Tujuan akupresur untuk merangsang 

kemampuan alami menyembuhkan diri sendiri dengan cara mengembalikan 

keseimbangan energi positif tubuh.  

b. Mekanisme  

Penekanan atau pijatan yang dilakukan pada titik akupresur akan berpengaruh 

terhadap produksi endorfin dalam tubuh yang dikeluarkan oleh sistem endokrin 

berdasarkan kontrol dari sistem saraf pusat. Endorfin merupakan penghilang 

rasa nyeri yang dihasilkan oleh tubuh berupa molekul peptid atau protein yang 

dibuat dari zat yang disebut dengan beta-lipoptropin yang ditemukan pada 

kelenjar pitutari. Endorfin dapat mempengaruhi daerah-daerah pengindra nyeri 
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di otak dengan cara yang serupa dengan obat opiat seperti morfin. Jaringan saraf 

yang sensitif terhadap nyeri dan rangsangan dari luar kemudian jika dipicu 

dengan menggunakan teknik akupresur akan menginstrusikan sistem endokrin 

untuk melepaskan sejumlah endorfin sesuai kebutuhan tubuh (Pangastuti dan 

Mukhoirotin, 2018). Sebagai hasilnya, rasa sakit akan di blok kemudian aliran 

darah dan oksigen ke area titik yang telah dilakukan akupresur akan meningkat. 

Hal ini akan merilekskan otot dan mendorong kesembuhan. Akupresur 

menghalangi sinyal rasa sakit ke otak melalui stimulasi ringan, menghalangi 

sensasi rasa sakit melalu syaraf spinal menuju otak. Kemudian hal ini dapat di 

simpulkan bahwa terapi akupresur dapat mengurangi nyeri dismenore dan 

mengurangi penggunaan obat nyeri (ABD EL-azeem et al., 2020). 

c. Titik Akupresur 

1) Titik Sanyinjiao (SP6) 

Titik Sanyinjiao (SP6) adalah titik meridian yang berhubungan dengan organ 

limpa, hati dan ginjal. Titik yang berada sekitar tiga jari di atas pergelangan 

kaki, tepatnya pada bagian lunak atau otot betis bagian bawah. Akupresur pada 

titik Sanyinjiao berfungsi untuk memperkuat limpa, mengembalikan 

keseimbangan Yin pada hati dan ginjal sehingga hal tersebut dapat 

memperlancar peredaran darah dengan demikian dapat mengurangi nyeri 

dismenore primer (Tyas et al., 2018). 

 

Gambar 2.1 Titik Sanyinjiao (SP6) (Tyas et al., 2018) 
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3) Titik Hequ (LI-4) 

Titik Hequ LI-4 atau titik usus besar, yaitu titik yang berada di jari tangan, 

posisinya di bagian lunak antara jari telunjuk dan ibu jari. Titik LI-4 memiliki 

pengaruh yang kuat pada pikiran dan dapat digunakan untuk menenangkan 

pikiran dan menghilangkan kecemasan, dalam hal ini dismenore primer bisa 

disebabkan oleh stress dan gangguan psikologis, maka dengan akupresur pada 

titik LI4 dapat mengatasi hal tersebut (Renityas, 2017). 

 

Gambar 2.2 Titik Hequ (LI-4) (Renityas, 2017) 

d. Teknik Akupresur 

1) Menekan 

Penekanan dilakukan dengan menggunakan sebagian jari pada tangan, yaitu ibu 

jari, jari tengah dan telunjuk yang dijadikan satu melalui kepalan tangan atau 

dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat bantu benda tumpul maupun 

dengan telapak tangan. Kemudian penekanan dilaksanakan pada area keluhan 

yang bertujuan untuk mengecek tipe keluhan pada titik meridian ataupun organ, 

selain itu juga dapat memperlancar aliran darah serta energi.  
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Gambar 2.3 Teknik Akupresur Menekan 

2) Memutar 

Memutar dilaksanakan pada area pergelangan tangan maupun kaki, yaitu 

dengan cara menggunakan ibu jari, pangkal telapak tangan maupun dengan alat 

bantu benda tumpul yang ditekan dan diputar secara bersamaan pada titik yang 

akan dilakukan akupresur. Tujuan dari metode memutar ini adalah untuk 

merelaksasikan serta merenggangkan ketegangan otot. 

 

Gambar 2.4 Teknik Akupresur Memutar 

3) Mengetuk 

Mengetuk umumnya disertakan dengan gerakan berupa ketukan pada sejumlah 

titik meridian organ. Biasanya menggunakan ibu jari maupun jari tengah serta 
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telunjuk yang dijadikan satu. Kemudian dilaksanakan sekali ketukan setiap dua 

ataupun tiga detik dalam beberapa menit. 

 

Gambar 2.5 Teknik Akupresur Mengetuk 

4) Menepuk 

Menepuk digunakan dengan tujuan mendorong aliran darah serta energi. 

Menepuk dilaksanakan melalui tepukan dengan telapak tangan yang dibuka 

melebar atau dengan bagian atas jari tangan yang dirapatkan. Teknik ini 

digunakan sebanyak 5 hingga 10 kali tepukan terhadap beragam meridian. 

 

Gambar 2.6 Teknik Akupresur Menepuk 

Dalam melakukan berbagai teknik yang sudah disebutkan diatas sebaiknya 

dilakukan dengan lembut dan tidak membuat pasien kesakitan. Teknik tersebut 

harus dilakukan dengan benar dan dapat menciptakan sensasi rasa nyaman. 

Apabila rasa nyaman dapat tercapai maka disamping sirkulasi chi (energi) dan 
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qi (darah) lancar juga dapat merangsang keluarnya hormon endorfin atau 

hormon sejenis morfin yang dihasilkan dari dalam tubuh untuk memberikan 

rasa tenang (Marta, 2015). 

2. Dismenore 

a. Definisi 

Dismenore sering juga disebut dengan nyeri menstruasi maupun kram 

menstruasi. Dismenore dalam bahasa Inggris dapat diartikan dengan “painful 

period” atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan menstruasi yang 

menyakitkan. Nyeri ini biasanya dialami saat usia 15-17 tahun setelah menarche 

hingga pada puncaknya pada usia 20-24 tahun, kemudian akan berkurang jika 

wanita tersebut sudah pernah hamil dan melahirkan (Swastika et al., 2019). 

Dismenore biasanya dialami pada saat sebelum maupun selama menstruasi 

tanpa disertai tanda patologi biasanya dapat berupa kram atau kekuan pada perut 

bagian bawah, sehingga memaksa wanita untuk beristirahat dan berakibat pada 

menurunnya kinerja serta kurangnya aktivitas sehari-hari pada wanita 

(Agussafutri, 2017). 

b. Klasifikasi 

Berdasarkan ketidaklainan ginekologi, dismenore dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu; 

1) Dismenore Primer 

Dismenore primer merupakan nyeri menstruasi tanpa adanya patologi organic 

dan bentuk paling umum dari periode sakit pada wanita. Akibat dari dismenore 

primer dapat mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas dan menganggu 

keseharian aktivitas pada wanita (Novitasari et al., 2020). Pada umumnya 

dismenore primer lebih sering timbul pada masa remaja atau menstruasi 

pertama (menarche). Biasanya dismenore primer dikenal dengan gejala 

premenstrual sindrom yang disebabkan oleh kelebihan hormon prostaglandin 

pada jaringan endometrium. Selama fase luteal, prostaglandin yang berlebihan 

akan meningkatkan frekuensi kontraksi pada uterus sehingga menyebabkan 
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vasopasme dari arteri di uterus dan menyebabkan iskemia pada perut bagian 

bawah (Lowdermilk, 2013). 

2) Dismenore Sekunder 

Dismenore sekunder merupakan nyeri menstruasi yang ditandai dengan 

penyakit patologis pada panggul atau alat reproduksi wanita, seperti 

endometriosis, mioma uteri, adenomiosis, penyakit radang panggul dan 

perlekatan panggul (Wahyuni dan Oktaviani, 2018). Nyeri menstruasi pada 

dismenore sekunder biasanya bersifat regular dan berlangsung lebih lama dari 

siklus menstruasi. Kondisi dismenorea sekunder paling sering dialami oleh 

wanita yang berusia 30-45 tahun. Untuk menegakkan diagnosa dismenore ini 

perlu konsultasi dengan dokter ahli kandungan sehingga dapat memberikan 

pengobatan dan penanganan lebih lanjut secara tepat (Manuaba, 2010). 

c. Tingkatan 

1) Dismenore ringan didefinisikan sebagai nyeri haid tanpa adanya 

pembatasan aktivitas, tidak diperlukan penggunaan analgetik dan tidak ada 

keluhan sistemik. 

2) Dismenore sedang didefinisikan sebagai nyeri haid yang memengaruhi 

aktivitas sehari-hari, dengan kebutuhan analgetik untuk menghilangkan rasa 

sakit dan terdapat beberapa keluhan sistemik. 

3) Dismenore berat didefinisikan sebagai nyeri haid dengan keterbatasan parah 

pada aktivitas sehari-hari, respon analgetik untuk menghilangkan rasa sakit 

minimal dan adanya keluhan sistemik seperti muntah, pingsan dan lain 

sebagainya (Larasati, 2016). 

d. Patofisiologi  

Peningkatan prostaglandin di endometrium setelah penurunan progesteron di 

akhir fase luteal diduga akan menyebabkan peningkatan tonus myometrium dan 

kontraksi uterus yang berlebihan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa 

dismenore primer muncul segera setelah menarche dan mengapa dismenore 

berespon baik terhadap penghambatan ovulasi. Dismenore primer dapat terjadi 

karena adanya peningkatan sekresi PGF2α dan PGE2 pada fase luteal siklus 

menstruasi. Sekresi PGF2α yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan 
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frekuensi kontraksi uterus sehingga menyebabkan terjadinya vasopasme dan 

iskemik pada pembuluh darah arteri di uterus. Uterus yang mengalami 

peningkatan aktivitas akan menyebabkan aliran darah menjadi berkurang 

sehingga terjadi iskemia atau hipoksia pada uterus yang menyebabkan 

timbulnya nyeri. PGF2α juga menurunkan ambang persepsi nyeri dengan 

mensensitisasi reseptor saraf. Sementara itu, PGE2 memiliki mekanisme aksi 

ganda yang menyebabkan kontraksi atau relaksasi myometrium, serta 

penyempitan atau pelebaran pembuluh darah rahim (Ferries-Rowe et al., 2020; 

Nagy; dan Khan., 2021). Selama siklus menstruasi, wanita yang mempunyai 

riwayat dismenore mempunyai tekanan intrauteri yang lebih tinggi dan 

memiliki kadar prostaglandin dalam darah sebanyak 2 kali lebih banyak 

dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami nyeri (Novitasari et al., 

2020). Respon iskemik yang terjadi pada kondisi ini menyebabkan sakit pada 

daerah pinggul, kelemahan, mual disertai muntah dan diare, sakit kepala, 

penurunan konsentrasi, emosi yang tidak stabil dan atau gejala lainnya 

(Petraglia et al., 2017). 

e. Tanda dan Gejala  

Gejala yang sering muncul saat menstruasi biasanya timbul sebelum proses 

menstruasi terjadi, berikut tanda dan gejala pada dismenore primer dan 

dismenore sekunder, 

1) Dismenore Primer 

Tanda dan gejala yang biasa timbul secara umum pada dismenore primer yaitu 

badan terasa lelah, rasa tidak enak badan, mual disertai muntah dan diare, nyeri 

punggung bawah, sakit kepala ringan hingga berat, perasaan cemas hingga 

gejala yang paling parah dirasakan yaitu jatuh pingsan (Novitasari et al., 2020). 

Dismenore primer biasanya terjadi sebelum menstruasi atau bersamaan dengan 

awal menstruasi dan berlangsung hingga 2 sampai 3 hari berikutnya. Nyeri yang 

dirasakan diarea bagian bawah perut atau suprapubis dapat berupa nyeri yang 

tajam, dalam maupun nyeri tumpul. Seringkali terdapat sensasi rasa penuh di 

daerah pelvis atau sensasi rasa mulas pada perut yang menjalar ke paha bagian 

dalam dan area punggung bagian bawah (Hasrinta, 2014). 
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2) Dismenore Sekunder 

Dismenore sekunder biasanya terjadi dimulai saat wanita tersebut berusia diatas 

25 tahun, tanda dan gejala nya yaitu, terdapat banyak jumlah darah yang keluar 

dan tidak beraturan, merasakan nyeri saat berhubungan seksual, nyeri di bagian 

perut bawah diluar siklus menstruasi, merasakan nyeri tekan pada panggul dan 

teraba bernjolan disekitarnya (Sari, 2020). 

f. Pengkajian 

Intensitas atau skala nyeri merupakan gambaran tentang seberapa parah nyeri 

yang dirasakan individu, pengukuran ini sangat subjektif dan individual 

(Prafitri, 2016). Derajat nyeri dapat diukur dengan menggunakan Numerical 

Rating Scale (NRS), Verbal Rating Scale (VRS), Visual Analogue Scale (VAS) 

dan Faces Rating Scale.  

Visual Analogue Scale (VAS) merupakan instrument yang diunakan untuk 

mengukur derajat nyeri dengan menggunakan sebuah tabel bergaris 10 cm 

dengan pembacaan skala 0 sampai dengan 10 dengan makna yang berbeda 

setiap angkanya. VAS termasuk instrument pengukuran derajat nyeri yang 

paling sering digunakan dalam penelitian dengan hasil yang didapat bersifat 

valid dan konsisten (Novitasari et al., 2020). Berikut merupakan gambaran 

instrument pengukuran nyeri dari Visual Analogue Scale (VAS). 

 

Gambar 2.7 Visual Analogue Scale (VAS) (Novitasari et al., 2020) 
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Keterangan : 

Skala 0 : Tidak nyeri  

Skala 1-3 : Nyeri ringan, rasa seperti tersetrum, terpukul dan perih 

Skala 4-5 : Nyeri sedang 

Skala 6-7 : lebih nyeri seperti kram, kaku, tertekan, sulit bergerak dan terasa 

terbakar 

Skala 8-9 : Sangat nyeri tapi masih dapat terkontrol 

Skala 10 : Nyeri sangat hebat dan tidak tertahankan 

VAS merupakan instrument yang mudah digunakan dan lebih akurat dalam 

mengukur nyeri dibandingkan dengan pengukuran deskriptif. Metode ini lebih 

mudah untuk dipahami semua klien dan tidak tergantung dengan bahasa yang 

digunakan (Novitasari et al., 2020). 

g. Penatalaksanaan 

1) Secara Farmakologi 

Upaya farmakologis yang dapat dilakukan dengan memberikan obat analgesik 

sebagai penghilang rasa sakit. Penanganan nyeri yang dialami oleh individu 

dapat melalui intervensi farmakologis, dilakukan kolaborasi dengan dokter atau 

pemberi perawatan utama lainnya pada pasien. Non Steroid Anti Inflammatory 

Drugs (NSAID) berfungsi untuk menurunkan kadar prostaglandin melalui 

cyclo-oxygenase inhibitor dan sebagai pilihan pengobatan pertama terhadap 

dismenore primer. Jika NSAID dikonsumsi lebih cepat akan meredakan nyeri 

menstruasi dengan efektif apabila nyeri yang dirasakan dalam tingkatan yang 

ringan (Lestari, 2013). Contoh obat NSAID antara lain aspirin, ibuprofen, 

ketoprofen, naproxen sodium, asam mafenamat dan feminax. Secara umum 

efek samping obat analgetik adalah gangguan pada saluran cerna, seperti mual, 

muntah, dispepsia, diare dan gejala iritasi lain terhadap mukosa lambung, serta 

eritema kulit dan nyeri pada kepala (Rustam, 2015). 

2) Secara Non Farmakologi  

Terapi non farmakologis yaitu terapi tradisional tanpa obat kimiawi. Metode 

non farmakologis dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara yang aman 
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digunakan dalam menangani dismenore primer karena tingkat keamanan lebih 

tinggi dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Metode yang dapat digunakan 

diantaranya yaitu seperti (Sentana, 2018). 

a) Kompres hangat 

Kompes hangat adalah memberikan rasa hangat dengan menempelkan kantong 

karet yang diisi air hangat atau handuk yang telah direndam di dalam air hangat 

ke bagian tubuh yang nyeri. Kompres hangat dilakukan untuk memberikan rasa 

nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri haid, mengurangi atau 

mencegah spasme otot dan memberikan rasa hangat pada daerah perut (Nida, 

2016). 

b) Akupresur  

Akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan 

dan stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh atau garis aliran energi atau 

meridian untuk menurunkan nyeri (Fitria, 2020). 

c) Yoga 

Yoga merupakan tehnik yang mengajarkan seperti tehnik relaksasi, pernafasan 

dan posisi tubuh untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan dan mengurangi 

rasa nyeri (Manurung, 2015). 

d) Akupunktur 

Akupuntur merupakan bagian dari pengobatan tradisional Cina dengan cara 

menusukkan jarum pada bagian tubuh tertentu dengan tujuan untuk merangsang 

tubuh melakukan penyembuhan dengan mengaktifkan sistem saraf, sistem 

imunitas, sistem sirkulasi darah dan menormalisasikan aktifitas fisiologi 

seluruh tubuh (Novitasari et al., 2020). 

e) Pijatan dengan aromatherapy 

Self-aromatherapy massage yaitu dengan pijatan ringan disekitar abdomen 

dengan menggunakan aromaterapi yang dapat melancarkan peredaran darah 
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pada daerah uterus dengan cara pijatan ringan di abdomen bawah sehingga otot 

uterus berelaksasi dan nyeri yang dirasakan dapat berkurang (Sentana, 2018).  

3. Meta-Analisis dan Systematic Review 

a. Definisi 

Meta-analisis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari systematic 

review, karena tidak ada meta-analisis yang dilakukan tanpa mengkaji terlebih 

dahulu secara sistematis pada berbagai penelitian yang dirangkum temuannya 

secara kuantitatif. Meta-analisis merupakan studi epidemiologi yang 

menggabungkan secara sistematis dari beberapa hasil studi primer yang dapat 

digabungkan pada pengujian dan cara yang sama sehingga diperoleh hasil 

secara kuantitatif. Tidak hanya menggabungkan data yang tidak perlu secara 

langsung, meta-analisis juga dapat melakukan eksplorasi epidemiologi dan 

mengevaluasi hasil. Pada penelitian primer biasanya populasi dan sampelnya 

merupakan individu atau kelompok. Namun pada meta-analisis populasi dan 

sampelnya menggunakan temuan penelitian atau artikel penelitian (Murti, 

2018). 

Meta-analisis adalah kuantitatif, formal, desain epidemiologi yang 

digunakan untuk secara sistematis menilai penelitian sebelumnya untuk 

mendapatkan kesimpulan dari studi yang sedang ditinjau. Hasil dari meta-

analisis mencakup perkiraan yang lebih tepat dari efek pengobatan atau faktor 

risiko penyakit. Meta-analisis mengacu pada analisis statistik yang berasal dari 

studi primer independen yang berfokus pada pertanyaan yang sama dan 

bertujuan untuk menghasilkan perkiraan kuantitatif dari fenomena yang diteliti 

sebagai contoh efektivitas suatu intervensi (Mikolajewicz dan Komarova, 

2019).  

Langkah-langkah dalam meta-analisis mengikuti prinsip-prinsip pada 

penelitian umum. Pertama yaitu menentukan masalah yang akan diteliti, 

kemudian peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dan akhirnya 

melaporkan hasilnya. Peneliti menulis protokol penelitian secara rinci, 

menyatakan tujuan, hipotesis yang akan diuji, kelompok yang akan diteliti, 

metode dan kriteria yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan memilih 
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berbagai studi yang relevan dan metode yang akan digunakan untuk 

mengekstrasi dan menganalisis informasi (Murti, 2018). Dalam melakukan 

penelitian sekunder yang melibatkan systematic review dan meta-analisis perlu 

mempertimbangkan prinsip prinsip dari kedua hal tersebut  

b. Kelebihan meta-analisis 

Kelebihan dari penelitian meta-analisis menurut Murti (2018) adalah sebagai 

berikut, 

1) Meta-analisis merupakan respons logis dari persoalan eksplorasi informasi 

2) Meta-analisis memberikan akurasi hasil yang lebih baik dari pada yang 

dapat diharapkan dari kajian tradisional. 

3) Meta-analisis dibutuhkan untuk mengatasi temuan-temuan penelitian yang 

kontroversional atau ambigu. 

4) Meta-analisis merupakan teknik ilmiah yang efisien. 

5) Meta-analisis dapat meningkatkan generalisasi temuan. 

6) Meta-analisis memberikan kausa statistik yang tinggi karena 

menggabungkan besar sampel dari sejumlah penelitian. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Rahmi et al., (2022) dengan judul penelitian “The Effect of Acupressure 

Techniques on Menstrual Pain (Dysmenorrhea) in Nursing Students of 

Poltekkes Kemenkes Aceh”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari terapi akupresur pada 

titik sanyinjiao (SP6) terhadap dismenore pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan membagi 2 kelompok diantaranya adalah 

16 mahasiswa pada kelompok intervensi dan 16 mahasiswa pada kelompok 

kontrol. Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan atau hanya 1 siklus 

menstruasi saja. Pengukuran pada peenelitian ini menggunakan NRS (Numeric 

Rating Scale). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

akupresur pada titik SP6 dapat membantu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Aceh 

untuk mengurangi nyeri dismenore mereka tanpa mencari bantuan dari orang 

lain. 
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja serta 

pada penelitian ini peneliti tidak melakukan intervensi secara langsung 

melainkan menggunakan data sekunder yang di dapat dari penelitian 

sebelumnya. 

2. Revianti et al., (2021) dengan judul penelitian “Hequ Point Acupressure 

Technique (LI4) Reduces Pain Intensity of Dysmenorrhea in 

Adolescents”. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh teknik 

akupresur pada titik hequ (LI4) terhadap penurunan intensitas nyeri dismenore. 

Peneliti mengumpulkan 3 responden untuk dilakukan intervensi selama 3 hari. 

Setiap satu hari sekali dilakukan akupresur pada titik hequ kepada responden 

selama 20 menit. Sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupresur pengukuran 

nyeri dilakukan dengan menggunakan NRS (Numeric Rating Scale). Kemudian 

hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah teknik akupresur pada titik 

hequ (LI4) mampu menurunkan intensitas nyeri dismenore pada wanita. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya, faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja 

melainkan dari beberapa negara dan penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diambil dari penelitian sebelumnya yang serupa atau peneliti tidak 

melakukan intervensi apapun pada penelitian ini. 

3. Chen et al., (2015) dengan judul penelitian “Effects Of Acupressure On 

Menstrual Distress And Low Back Pain In Dysmenorrhea Young Adult 

Women: An Experimental Study”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek akupresur pada gangguan 

menstruasi dan nyeri punggung bawah (LBP) pada wanita dengan dismenore. 
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Secara keseluruhan, 129 siswa perempuan yang telah mengalami dismenore 

dengan LBP selama menstruasi dan yang mencetak lebih banyak dari 4 poin 

pada skala analog visual untuk nyeri, secara acak dimasukkan kedalam 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen sebanyak 

65 peserta menerima pijat akupresur tiga kali per minggu selama 30 menit di 

titik Sanyinjiao (SP6), Ciliao (BL32) dan Taichong (Liv3). Kelompok kontrol 

sebanyak 64 peserta hanya menerima manual pendidikan kesehatan menstruasi 

tanpa intervensi akupresur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efek 

akupresur jangka pendek, menengah dan panjang dapat digunakan sebagai 

pengobatan nonfarmakologis yang aman dan mudah untuk gangguan 

menstruasi dan LBP. Menerapkan akupresur pada titik-titik ini memberikan 

pereda nyeri secara instan sehingga meningkatkan kualitas hidup selama 

menstruasi. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja serta 

pada penelitian ini berfokus pada penurunan nyeri dismenore saja serta peneliti 

tidak melakukan intervensi secara langsung melainkan menggunakan data 

sekunder yang di dapat dari penelitian sebelumnya. 

4. Rupa dan Cherian, (2020) dengan judul penelitian “Acupressure On 

Dysmenorrhea Pain Among Adolescent Girls”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas terapi akupresur terhadap 

nyeri haid pada remaja putri dengan dismenore primer pada 60 subjek 

penelitian, 30 peserta pada kelompok intervensi dan 30 peserta pada kelompok 

kontrol. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan intervensi selama 2 siklus 

menstruasi pada titik Sanyinjiao (SP6). Pada kelompok intervensi akupresur 

diberikan selama 20 menit pada saat nyeri, sedangkan pada kelompok kontrol 

tidak diberikan intervensi apapun. Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa akupresur merupakan Tindakan yang efektif dalam menurunkan gejala 

dismenore. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22 
 

 
 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja serta 

pada penelitian ini peneliti tidak melakukan intervensi secara langsung 

melainkan menggunakan data sekunder yang di dapat dari penelitian 

sebelumnya. 

5. EL-Gendy, (2015) dengan judul penelitian “Impact of Acupressure on 

Dysmenorrhea Pain Among Teenaged Girls Students”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh akupresur terhadap 

dismenore primer. Penelitian ini dilakukan pada lima sekolah menengah putri 

di Jeddah. Penelitian dilakukan pada 100 siswa dengan tiga instrument 

penelitian yang digunakan yaitu lembar kuesioner untuk menilai pengetahuan 

dan praktik siswa tentang nyeri menstruasi, skala intensitas nyeri Visual 

Analogue Scale (VAS) untuk menilai intensitas nyeri dan pedoman 

instruksional tentang akupresur yang dikembangkan oleh peneliti. Penelitian ini 

dilakukan selama dua siklus menstruasi. Penilaiaian kemanjuran dari akupresur 

diukur pada setiap peserta pada saat sebelum menstruasi hingga tiga hari 

berturut turut selama menstruasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan 

bahwa akupresur adalah salah satu pendekatan non farmakologis yang efektif 

untuk meredakan nyeri haid dan gejala lainnya yang berhubungan dengan 

dismenore. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja 

melainkan dari beberapa negara dari empat benua serta pada penelitian ini 

peneliti tidak melakukan intervensi secara langsung melainkan menggunakan 

data sekunder yang di dapat dari penelitian sebelumnya. 
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6. Siyamti et al., (2021) dengan judul penelitian “Acupressure to Reduce 

Dysmenorrhea in Adolescent”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari terapi akupresur untuk 

menurunkan nyeri dismenore pada wanita. Titik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah titik sanyinjiao (SP6), titik hequ (LI4) dan titik neiguan 

(PC6). Penelitian ini dilakukan pada 56 responden yang terbagi menjadi 2 

kelompok, kelompok intervensi dan kelompok kontrol yang masing masing 

terdiri dari 28 responden. Penelitian ini dilakukan selama 2 hari pertama siklus 

menstruasi dan masing masing dilakukan akupresur selama 30 menit dan 2 kali 

sehari. Kemudian pengukuran nyeri dilakukan dengan menggunakan VAS 

(Visual Analog Scale) sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hasil yang 

disimpulkan dalam penelitian ini adalah teknik akupresur pada titik SP6, LI4 

dan PC6 dapat menurunkan nyeri dismenore pada remaja putri.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya, faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja 

melainkan dari beberapa negara, peneliti juga berfokus pada intervensi 

akupresur pada titik SP6 dan LI4 saja dan penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diambil dari penelitian sebelumnya yang serupa. 

7. Othman et al., (2019) dengan judul penelitian “Effect of acupressure on 

dysmenorrhea among adolescents”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh akupresur pada Titik 

Sanyinjiao (SP6) pada dismenore primer pada remaja. Sebanyak 100 peserta 

dalam penelitian ini dimasukkan kedalam dua kelompok yaitu sebanyak 50 

peserta dimasukkan kedalam kelompok intervensi dengan diberikan perlakuan 

berupa akupresur pada titik SP6 dan kelompok control yang terdiri dari 50 

peserta yang hanya diberikan perlakuan berupa sentuhan yang ringan pada kulit 

di titik SP6. Nyeri haid diukur dengan menggunakan kuesioner terstruktur, 

skala subjektif nyeri haid (Visual Analog Scale dan McGill Pain). Akupresur 

dilakukan pada pagi hari dan malam hari selama 3 hari pertama menstruasi 
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selama 2 siklus menstruasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

akupresur yang dilakukan pada titik SP6 efektif dalam mengurangi nyeri haid 

dan dapat dengan mudah digunakan sebagai metode manajemen keperawatan 

pada remaja. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan systematic 

review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis berlanjut yang 

dikembangkan dari penelitian sebelumnya, faktor lain yang berbeda adalah 

daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja melainkan dari 

beberapa negara dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil 

dari penelitian sebelumnya yang serupa. 

8. Simsek Kucukkelepce et al., (2021) dengan judul penelitian “The effects 

of acupressure and yoga for coping with premenstrual syndromes on 

premenstrual symptoms and quality of life”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek akupresur dan yoga untuk 

mengatasi sindrom pramenstruasi (PMS) pada gejala pra menstruasi dan 

kualitas hidup. Peserta dalam penelitian ini terdiri dari 155 siswa dengan 

keluhan PMS (50 peserta pada kelompok yoga, 51 peserta pada kelompok 

akupresur dan 54 peserta pada kelompok kontrol). Teknik akupresur yang 

dilakukan adalah pada titik Sanyinjiao (SP6) dan titik Hequ (LI4). Penelitian 

dilakukan selama 12 minggu. Hasil dari penelitian ini adalah yoga dan 

akupresur ditemukan sebagai metode non-farmakologis yang lebih efektif untuk 

mengatasi pramenstruasi pada remaja. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya, faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja 

melainkan dari beberapa negara, peneliti juga berfokus pada intervensi 

akupresur saja dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 

penelitian sebelumnya yang serupa. 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25 
 

 
 

9. Molenda et al., (2016) dengan judul penelitian “Acupressure in 

Dysmenorrhea – a Pilot Study”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari terapi akupresur pada 

titik SP6, LR3 dan LI4 dalam menurunkan nyeri dismenore pada wanita 

diantara usia 19-25 tahun. Dalam penelitian ini dilakukan pada 33 wanita. 

Intervensi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara titik akupresur ditekan 

dan dipijat dengan ibu jari selama 4 detik diikuti dengan interval 2 detik. 

Kemudian urutan ini diulang 10 kali per menit, satu titik kemudian distimulasi 

selama 5 menit. Kemudian selain peneliti melakukan intervensi tersebut, 

responden penelitian juga diajarkan teknik tersebut agar mampu melakukan 

prosedur akupresur sendiri. Penelitian ini diukur dengan menggunakan VAS 

(Visual Analogue Scale) sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Akupresur dilakukan oleh wanita 

sendiri mengurangi rasa sakit yang dialami oleh wanita muda selama menstruasi 

secara signifikan dan sangat mengurangi gejala lain yang terkait dengan 

menstruasi, seperti mual, kelelahan, sakit kepala, cemas dan gangguan mood. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya, faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja 

melainkan dari beberapa negara, peneliti juga berfokus pada titik akupresur SP6 

dan LI4 saja dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 

penelitian sebelumnya yang serupa. 

10. Anggraini et al., (2020) dengan judul penelitian “Acupressure Therapy 

as a Pain Reliever for Dysmenorrhea”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan sebelum dan sesudah 

dilakukan terapi akupresur pada penurunan nyeri dismenore pada remaja putri. 

Peserta dalam penelitian ini terdiri dari 53 wanita yang berusia 14-17 tahun. 

Intervensi yang dilakukan adalah terapi akupresur pada titik SP6, titik LI4 dan 

titik ST36. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan atau 1 siklus menstruasi pada 
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remaja putri tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

akupresur dapat menurunkan intensitas nyeri dismenore pada remaja putri.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 

systematic review dan Meta analisis mendalam dikarenakan adanya analisis 

berlanjut yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya, faktor lain yang 

berbeda adalah daerah yang di teliti beragam bukan hanya satu daerah saja 

melainkan dari beberapa negara, peneliti juga berfokus pada titik akupresur SP6 

dan LI4 saja dan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 

penelitian sebelumnya yang serupa. 

C. Kebaruan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu systematic review dan meta-analisis yang 

menggunakan metode dalam merangkum dan menggabungkan beberapa 

penelitian yang relevan terhadap pengaruh terapi akupresur terhadap penurunan 

nyeri dismenore primer sehingga dapat memberikan ringkasan berdasarkan 

bukti dari hasil analisis yang telah diperoleh. 

Penelitian ini juga menggunakan panduan systematic review yaitu PRISMA 

flow diagram. Penilaian terhadap kualitas artikel yang digunakan dalam meta-

analisis yaitu menggunakan Critical Appraisal Checklist for Randomized 

Controlled Trial yang diterbitkan oleh CEBM University of Oxford 2014. 

Seluruh artikel yang akan diikutkan harus memenuhi kriteria yang sesuai 

dengan critical appraisal yang digunakan. Artikel yang digunakan adalah 

artikel yang dipublikasikan sejak tahun 2007 hingga 2022 dengan 

mengumpulkan artikel dalam bentuk full text dan berbahasa inggris. 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



27 
 

 
 

D. Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.8 Kerangka Berpikir 

 

E. Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh terapi akupresur terhadap penurunan nyeri dismenore primer 

pada wanita. 

2. Pemberian terapi akupresur berpengaruh terhadap penurunan nyeri 

dismenore primer pada wanita. 

  

Menstruasi 

Peningkatan sekresi 

PGF2α dan PGE2 pada 

fase luteal siklus 

menstruasi 

Dismenore Primer 

Farmakologi 

1. Pemberian 

analgetik 

2. Terapi 

hormonal 

Non farmakologi 

1. Akupunktur 

2. Kompres hangat 

3. Yoga 

4. Pijat aromatherapy 

5. Akupresur 

Penekanan pada titik akupresur Sanyinjiao 

(SP6) dan titik Hequ (LI4) akan 

menginstruksikan sistem endokrin untuk 

melepaskan sejumlah endorfin sesuai 

kebutuhan tubuh yang berguna sebagai 

penghilang rasa nyeri yang dihasilkan 

sendiri oleh tubuh. 

Penurunan nyeri 

dismenore 

Dismenore Sekunder 
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