
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Nyeri saat haid atau dismenore merupakan keluhan ginekologi yang 

paling umum dan banyak dialami oleh wanita. Ada dua jenis nyeri haid 

yaitu primer dan sekunder. Dismenore primer biasanya terjadi pada umur 

kurang dari 20 tahun dan biasanya bisa hilang bila yang bersangkutan hamil. 

Sebaliknya dismenore sekunder terjadi pada umur lebih dari 20 tahun dan 

biasanya dijumpai adanya kelainan pada system reproduksi seperti infeksi 

tumor atau perlekatan (Chyntia, 2009). 

Penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Harlow dan Park (1996), 

pada remaja yang berusia 17-19 tahun, melaporkan bahwa 72 % dari 1396 

menstruasi yang dialami adalah menyakitkan, 60 % wanita melaporkan 

setidaknya pernah satu kali mengalami rasa sakit yang sangat dan 13 % 

melaporkan lebih dari setengah masa menstruasi mereka lalui dengan rasa 

sakit yang sangat parah ketidakhadiran di sekolah atau tempat kerja karena 

dismenore primer dialami oleh 42 % wanita setidaknya satu dalam 

hidupnya (Kennedy, 1997). 

Prevalensi dismenore primer di Indonesia cukup tinggi yaitu 60-

70% dan 15%  diantaranya mengalami nyeri yang hebat, pada umumnya 

terjadi pada usia remaja dan dewasa. Keadaan tersebut menyebabkan 

menurunnya kualitas hidup wanita sebagai contoh remaja putri atau yang 
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mengalami dismenore primer mereka tidak dapat melakukan kegiatan olah 

raga atau berkonsentrasi dalam belajar karena rasa nyeri yang mereka 

rasakan begitu hebat, penurunan kualitas hidup ini juga dapat dirasakan oleh 

wanita yang sudah bekerja karena nyeri haid yang hebat aktifitas kerja 

mereka jadi terganggu sehingga mereka tidak dapat melakukan tugas 

mereka dengan maksimal. Masalah ini biasanya tidak terdiagnosa dan tidak 

diberikan perawatan (Taber, 1994). 

Derajat nyeri seseorang bervariasi dari nyeri yang dirasakan ringan 

sampai berat yang bisa mengganggu aktifitas sehari – hari. Kenyataanya 

untuk penatalaksanaan dismenore dengan menggunakan terapi farmakologis 

dan non farmakologis (Perry &Potter, 2006). Reaksi obat-obat farmakologis 

dalam mengurangi nyeri sekitar 4 jam kemudian nyeri akan timbul lagi, 

sedangkan efek dari penggunaan obat-obat yang permanen menyebabkan 

toksisitas dan kerusakan hati. Pada wanita yang mengkonsumsi jamu hanya 

bisa menghilangkan nyeri sementara dan efeknya menyebabkan mual dan 

muntah, sedangkan dismenore biasanya diikuti mual dan muntah dan bisa 

memperberat kondisi dismenore (Podomoro, 2009). 

Jika konsumsi jamu dilakukan secara terus-menerus akan 

menimbulkan efek yang sama dengan penggunaan obat-obat farmakologis 

yaitu toksisitas.  Penanganan secara non farmakologis khususnya pemberian 

kompres hangat merupakan suatu tindakan penanganan nyeri yang sangat 

efektif, murah dan mudah dilakukan oleh siapapun, belum banyak penderita 

nyeri atau dismenore yang melakukan hal tersebut (Podomoro, 2009). 
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Fenomena di lapangan untuk menurunkan dismenore dengan 

kompres hangat belum banyak dilakukan. Sebagian besar masih 

menggunakan obat-obatan farmakologis. Penggunaan kompres hangat 

diharapkan dapat meningkatkan relaksasi otot-otot dan mengurangi nyeri 

akibat spasme atau kekakuan serta memberikan rasa hangat lokal (Perry 

&Potter, 2006). Kompres hangat tidak akan melukai kulit karena terapi 

kompres hangat tidak dapat masuk jauh ke dalam jaringan. Apabila kompres 

hangat digunakan selama 1 jam atau lebih bisa menyebabkan kemerahan 

dan rasa perih. Maka dari itu pemberian kompres hangat dilakukan secara 

periodik, dengan pemberian secara periodik dapat mengembalikan efek 

vasodilatiasi. 

Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di SMA N 1 Sokaraja 

terhadap 30 remaja putri dari jumlah keseluruhan 320 remaja putri, 

menunjukan bahwa sebanyak 15 anak atau 50% mengalami dismenore. 

Sebagian remaja putri tidak pernah melakukan terapi apapun saat 

dismenore, mereka hanya membiarkan rasa nyeri  sembuh dengan 

sendirinya  padahal hal tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari 

termasuk kegiatan belajar. Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian remaja 

putri di SMA N 1 Sokaraja belum mengetahui bagaimana cara mengatasi 

nyeri yang diderita saat menghadapi dismenore yang mungkin akan muncul 

setiap siklus menstruasi/bulan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman 

sebagian besar remaja putri di SMA N 1 Sokaraja dalam menghadapi nyeri 

dismenore. 
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Berdasarkan survei diatas maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “seberapa efektif pemberian kompres hangat dapat 

mengurangi tingkat nyeri saat dismenore pada remaja putri SMA N 1 

Sokaraja”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Angka kejadian dismenore berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan terhadap remaja putri di SMA N 1 Sokaraja, menunjukan bahwa 

sebagian remaja putri (50%) belum mengetahui cara untuk mengatasi nyeri 

yang dideritanya saat menghadapi dismenore khususnya dengan kompres 

hangat. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian besar remaja 

putri di SMA N 1 Sokaraja dalam mengatasi nyeri dismenore. Penggunaan 

obat farmakologis menimbulkan efek samping yaitu bekerja menghambat 

sintesis prostaglandin, toksisitas dan kerusakan prostaglandin.  Penanganan 

secara non farmakologis khususnya pemberian kompres hangat merupakan 

suatu tindakan penanganan nyeri yang sangat efektif, murah dan mudah 

dilakukan oleh siapapun. Kanyataan dilapangan, relatif belum banyak 

penderita nyeri saatdismenore yang melakukan kompres hangat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah “seberapa efektif pemberian kompres hangat dalam 

dapat mengurangi tingkat nyeri saat dismenore bagi remaja putri di SMA N 

1 Sokaraja”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Mengetahui efektivitas dari pemberian kompres hangat untuk 

mengurangi tingkat nyeri saat dismenore pada  remaja putri. 

2. Tujuan khusus  

a. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran nyeri sebelum diberi 

kompres hangat pada remaja putri di SMA N 1 Sokaraja. 

b.  Penelitian ini untuk mengetahui gambaran nyeri sesudah diberi 

kompres hangat pada sisiwi di  SMA N 1 Sokaraja. 

c. Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan nyeri sebelum dan 

sesudah diberi kompres hangat pada remaja putri di SMA N 1  

Sokaraja. 

d. Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemberian kompres 

hangat pada penurunan tingkat nyeri saat dismenore. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengalaman bagi penulis di dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang pernah didapat di bangku kuliah. 

2. Bagi Remaja putri 

Dapat menambah pengetahuan dalam mengatasi nyeri saat 

dimenore dan dapat diterapkan  pada kehidupan sehari-hari. 
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3. Bagi Institusi pendidikan  

Menambah kepustakaan juga sebagai masukan ilmu mengenai 

pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan tingkat 

nyeri saat dismenore bagi para remaja putri, dapat dibuatkan SOP di 

unit kegiatan P3K di SMA-SMA Sokaraja. 

 

E. Penelitian Terkait 

1. Menurut hasil penelitian Istirochmah (2007) tentang pengaruh 

pemberian kompres terhadap perubahan skala nyeri pada klien 

kontusio di RSUD Sleman   diketahui bahwa pemberian kompres 

hangat diberikan untuk mendukung tubuh terhadap proses yang 

melibatkan perbaikan dan penyembuhan jaringan. Untuk menurunkan 

skala nyeri yang dialami klien yang menderita kontosio, maka 

seseorang dapat di berikan kompres hangat guna menurunkan derajat 

tingkat nyeri yang diderita. Hasil pengujian hipotesis dengan uji 

statistik Non Parametrik Mann - Whitney dengan tingkat kepercayaan 

95% diperoleh secara deskriptif, rata-rata perubahan skala nyeri pada 

kelompok pasien yang diberikan kompres hangat adalah 4,15 % dari 

30 pasien kontosio yang diberi kompres hangat. 

2. Menurut Podomoro (2009), Analisa hasil penelitian menggunakan uji 

T-test yaitu paired sample T-test karena berdistribusi normal.  sebelum 

diberikan kompres hangat 18 responden (60 %) mengalami nyeri 
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sedang, sedangkan setelah diberi kompres hangat 21 responden (70%) 

nyeri ringan. Hasil tabulasi di atas didapatkan bahwa responden 

mengalami penurunan tingkat nyeri dari nyeri ringan dan sedang 

menjadi tidak nyeri dan dari nyeri berat dan sedang menjadi nyeri 

ringan hasil uji Mann-Whitney skor z hitung: -5,976. Diketahui bahwa 

p = 0,001 atau probabilitasnya di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). Maka 

hasilnya Ho ditolak dan H1 diterima atau ada perbedaan nyeri yang 

signifikan  antara sebelum diberi dikompres hangat dan setelah 

dikompres hangat. 
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