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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Angka kejadian nyeri menstruasi di dunia sangat besar, rata-rata lebih 

50% perempuan disetiap Negara mengalami nyeri menstruasi (Anugroho, 

2008; Helvina, 2016). Menurut French (2005) sebuah studi epidemiologi pada 

populai remaja (berusia 12-17 tahun) di Amerika Serikat, melaporkan 

prevalensi nyeri menstruasi 59,7% dari mereka yang mengeluh nyeri, 12% 

nyeri berat, 37% nyeri sedang, dan 49% nyeri ringan. Kejadian ini 

menyebabkan 14% remaja sering tidak masuk sekolah. Di Indonesia 

diperkirakan 55% perempuan usia produktif tersiksa oleh nyeri haid. 

Sedangkan angka kejadian nyeri haid berkisar 45-95% dikalangan wanita usia 

produktif (Proverawati dan Misaroh, 2009; Helvina,2016). 

Banyak hal yang dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri pada 

dismenorea  primer, misalnya penggunaan kompres hangat, mengkonsumsi 

obat-obatan analgetik, olahraga teratur, akupuntur, dan mengkonsumsi 

produk-produk herbal yang telah dipercaya khasiatnya (Nur Melin, 2016). 

Data menurut IOT (lndustri Obat Tradisional) dan IKOT (lndustri Kecil Obat 

Tradisional) dari 4.l87 terdapat 40% masyarakat memanfaatkan kunyit sebagai 

pengobatan dan 10% masyarakat mengkonsumsi kunyit untuk mengurangi 

nyeri waktu haid (Ningharmanto, 2008 dalam Leli, Rahmawati & Atik, 2011). 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2010), dengan judul 

“pengaruh kebiasaan mengkonsumsi minuman kunyit asam terhadap keluhan 

dismenorea primer pada remaja putri di Kotamadya Surakarta”, didapatkan 

hasil bahwa terdapat pengaruh kebiasaan mengkonsumsi minuman kunyit 

asam terhadap keluhan dismenorea, yang dimana remaja putri yang 

mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman kunyit asam tersebut tidak 

merasakan gejala dismenorea lagi pada saat menstruasi. 

Kunyit asam memiliki kandungan bahan alami seperti curcumine dan 

anthocyanin yang bekerja dengan menghambat reaksi cyclooxygenase (COX-
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2) dan dapat mengurangi influks ion kalsium kedalam kanal kalsium pada sel-

sel epitel uterus sehingga mengurangi terjadinya inflamasi, menghambat 

pelepasan prostaglandin yang berlebihan (Nur Melin, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengetahuan dan pola penggunaan jamu kunyit asam untuk dismenorea pada 

siswi di SMP Negeri Purwokerto. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

masalah yaitu bagaimana pengetahuan dan pola penggunaan jamu kunyit asam 

untuk dismenorea pada siswi SMP Negeri Purwokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengukur  pengetahuan siswi SMP terhadap dismenorea. 

2. Mengetahui pola penggunaan jamu kunyit asam untuk nyeri haid 

(Dismenorea) pada siswi SMP Negeri Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi responden 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi responden untuk memberikan 

ilmu pengetahuan  terkait dengan masalah dismenorea 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan 

remaja dan pola penggunaan jamu kunyit asam untuk nyeri haid 

(Dismenorea) sehingga dapat memberikan informasi pengobatan dalam 

mengatasi nyeri haid (Dismenorea). 

3.  Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai informasi tambahan mengenai pengetahuan 

dismenorea dan pola penggunaan jamu kunyit asam.
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