
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dismenore 

1. Pengertian  

Menurut Prawirohardjo (2008) Dismenore adalah nyeri selama haid yang 

dirasakan di perut bawah atau di pinggang, bersifat seperti mulas - mulas, seperti 

ngilu, dan seperti ditusuk-tusuk.  

Dismenore atau yang lebih dikenal dengan nyeri haid adalah keluhan 

yang sering dialami wanita, kejadian nyeri haid ini memang cukup tinggi 

dan penyakit ini juga sudah lama dikenal (Indriani, 2008). Menurut  

Manuaba (2001) Dismenore adalah sakit saat menstruasi sampai dapat 

mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa Dismenore adalah nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi 

yang dapata mengganggu aktivitas sehari-hari. 

2. Klasifikasi dismenore 

Sedangkan menurut Prawirohardjo  (2008) dismenore dibagi 

menjadi 2 yaitu dismenore primer dan dismenore sekunder. 

a. Dismenore Primer   

Dismenore primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa 

kelainan pada alat genital yang nyata dan terjadi beberapa waktu 

setelah menarche biasanya setelah 12 bulan atau lebih. Rasa nyeri 

timbul tidak lama sebelumnya atau bersama dengan permulaan haid 

dan berlangsung untuk beberapa jam dan bahkan sampai beberapa hari. 
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Sifat rasa nyeri ialah kejang  berjangkit-jangkit, biasanya terbatas pada 

perut bawah, tetapi dapat menyebar ke daerah pinggang dan paha. 

Bersama dengan rasa nyeri dapat dijumpai rasa mual, muntah, sakit  

kepala, diare dan iritabilitas. 

b. Dismenore sekunder 

Dismenore sekunder disebabkan oleh kelainan ginekologik 

(salpingitis kronika, endometriosis, adenomiosis uteri, dan lain-lain) 

Menurut Indriani (2008) dismenore di bagi menjadi 2 yaitu: 

a. Dismenore primer  

Dismenore primer adalah nyeri haid yang ditemui tanpa adanya 

kelainan pada alat kandungan. Biasanya terjadi setelah 12 bulan atau 

lebih sejak menarche (haid yang pertama kali) 

b. Dismenore sekunder  

Dismenore sekunder berhubungan dengan penyakit / kelainan 

pada alat kandungan, nyeri dapat terasa sebelum, selama, dan sesudah 

haid.  

3. Etiologi   

Menurut Prawirohardjo (2008) faktor-faktor yang memegang 

peranan  sebagai penyebab yaitu : 

a. Dismenore primer  

Penyebab dismenore primer antara lain : 

1) Faktor Kejiwaan  

Pada gadis-gadis yang secara emosional tidak stabil, apabila 
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mereka tidak mendapatkan penerangan yang baik tentang proses 

haid maka mudah timbul terjadinya dismenore.  

2) Faktor Konstitusi  

Faktor konstitusi erat hubunganya dengan faktor kejiwaan 

dan juga dapat menurunkan ketahanan rasa nyeri Faktor- faktor 

seperti anemia, penyakit menahun, dan sebagainya dapat 

mempengaruhi  timbulnya dismenore.   

3) Faktor Obstruksi Kanalis Servikalis 

Banyak wanita menderita dismenore tanpa stenosis servikalis 

dan tanpa uterus dalam hiperantefleksi. Mioma submukosum 

bertangkai atau polip endometrium dapat menyebabkan dismenore 

karena otot-otot uterus berkontraksi.  

4) Faktor Endokrin   

Faktor endokrin mempuyai hubungan dengan soal tonus dan  

kontraktilitas otot usus. Bahwa hormon estrogen merangsang 

kontraktilitas uterus dan hormon progesteron menghambat 

terjadinya dismenore.   

5) Faktor Alergi   

Adanya asosiasi antara dismenore dengan urtikaria, migraine 

atau  asma bronkhiale dapat menyebabkan alergi adalah toksin 

haid. 

b. Dismenore sekunder   

Penyebab dismenore sekunder antara lain adalah :  

Efektivitas Pemberian Kompres..., Ainis Solekhah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



1) Salpingitis kronis 

 yaitu infeksi yang lama pada saluran penghubung rahim atau 

uterus dengan kandung telur atau ovarium. Pengobatannya dengan 

diberi antibiotika dan anti radang. 

2)  Endometriosis  

yaitu suatu kelainan dimana endometrium (lapisan dalam 

dinding rahim) yang masih berfungsi berada diluar rongga rahim. 

Dismenorea pada endometriosis biasanya merupakan rasa nyeri 

yang makin lama makin menghebat, hal ini terjadi karena ada 

hubungan nya dengan aktifnya pembuluh darah dan pendarahan 

dalam sarang endometriosis pada waktu sebelum dan sesudah haid. 

4. Tanda dan gejala Dismenore 

Menurut Smeltzer & Bare (2002) tanda dan gejala dismenore adalah:   

a. Dismenore primer : keram disertai dengan gejala sistemik pada 

beberapa wanita sebelum awitan aliran dan 2 sampai 3 hari awitan. 

b. Dismenore sekunder : nyeri terjadi selama beberapa hari sebelum 

awitan aliran pada ovulasi dan pada saat melakukan hubungan seksual. 

5. Penatalaksanaan dismenore 

Menurut Prawirohardjo (2008), penanganan dismenore: 

a. Dismenore primer adalah: 

1) Penanganan dan nasehat 

Perlu dijelaskan pada penderita bahwa dismenore adalah 

gangguan yang tidak berbahaya untuk kesehatan. Hendaknya 
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diadakan penjelasan dan diskusi mengenai cara hidup, pekerjaan, 

kegiatan, dan lingkungan penderita. Kemungkinan salah informasi 

mengenai haid perlu dibicarakan. Nasehat-nasehat mengenai 

makanan sehat, istirahat yang cukup, dan olah raga mungkin 

berguna. Kadang-kadang diperlukan psikoterapi. 

2) Pemberian obat analgesik 

Dewasa ini banyak beredar obat-obat analgesik yang dapat 

diberikan sebagai terapi simtomatik. Jika rasa nyeri berat, 

diperlukan istirahat di tempat tidur dan kompres panas pada perut 

bawah untuk mengurangi penderitaan. Obat analgesik yang sering 

diberikan adalah preparat kombinasi aspirin, fenasetin, dan kafein. 

Obat-obatan paten yang beredar di pasaran antara lain novalgin, 

ponstan, acetaminophen dan sebagainya. 

3) Terapi hormonal 

Tujuan terapi hormonal ialah menekan ovulasi, bersifat 

sementara untuk membuktikan bahwa gangguan  benar-benar 

dismenore primer, atau untuk memungkinkan penderita 

melaksanakan pekerjaan penting waktu haid tanpa gangguan. 

Tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan salah satu jenis pil 

kombinasi konstrasepsi. 

4) Terapi dengan obat non steroid antiprostaglandin  

Memegang peranan yang sangat penting terhadap 

dismenore primer. Termasuk disini endometasin, ibuprofen, dan 
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naproksen, dalam kurang lebih 70% penderita dapat disembuhkan 

atau mengalami banyak perbaikan. Pengobatan diberikan sebelum 

haid mulai 1-3 hari sebelum haid dan pada hari pertama haid. 

5) Dilatasi canalis servikalis 

Dilatasi canalis servikalis dapat memberikan keringanan 

karena dapat memudahkan pengeluaran darah haid dan 

prostaglandin di dalamnya. Neurektomi prasakral (pemotongan 

urat saraf sensorik antara uterus dan susunan saraf pusat) ditambah 

dengan neurektomi ovarial (pemotongan urat saraf sensorik pada 

diligamentum infundibulum) merupakan tindakan terakhir, apabila 

usaha-usaha lainnya gagal. Menurut Bare & Smeltzer (2002), 

penanganan nyeri yang dialami oleh individu dapat melalui 

intervensi farmakologis, dilakukan kolaborasi dengan dokter atau 

pemberi perawatan utama lainnya pada pasien. Obat-obatan ini 

dapat menurunkan nyeri dan menghambat produksi prostaglandin 

dari jaringan-jaringan yang mengalami trauma dan inflamasi yang 

menghambat reseptor nyeri untuk menjadi sensitive terhadap 

stimulus menyakitkan sebelumnya, contoh obat anti inflamasi 

nonsteroid adalah aspirin, ibuprofen. 

Selain terapi di atas, terapi non farmalogi yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pilihan dalam pengobatan dismenore 

primer adalah : 
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a. Kompres hangat 

Menurut Price & Wilson (2006), kompres hangat sebagai 

metode yang sangat efektif untuk mengurangi nyeri atau kejang 

otot. Panas dapat di salurkan melalui konduksi (botol air 

panas). Panas dapat melebarkan pembuluh darah dan dapat 

meningkatkan aliran darah. 

b. Olahraga 

Olah raga secara teratur dapat menimbulkan aliran dan 

sirkulasi darah pada otot rahim menjadi lancar sehingga dapat 

mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Pelepasan endorfin 

alami dapat meningkat dengan olah raga teratur yang akan 

menekan pelepasan prostaglandin. Selain itu, mampu 

meningkatkan kadar beta endorfin yaitu suatu sat kimia otak 

yang berfungsi meredakan rasa sakit (Prawirohardjo, 2008). 

c. Berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi akohol 

  Kebiasaan-kebiasaan buruk ini, mempunyai efek negatif 

terhadap tubuh manusia. Pada perokok berat dapat 

meningkatkan durasi terjadinya dismenore, hal ini berkaitan 

dengan peningkatan volume dan durasi perdarahan selama 

menstruasi. Dengan menghindari dan menghilangkan kebiasaan 

tersebut, diharrapkan efek negatif dapat dihilangkan sehingga 

dismenore tidak terjadi (Medicastore, 2006).   
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d. Pengaturan diet 

Untuk mengurangi dan mencegah rasa nyeri saat 

menstruasi, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung kalsium dan makanan segar, seperti sayuran, buah-

buahan, ikan, daging, dan makanan yang mengandung vitamin 

B6 karena berguna untuk metabolisme estrogen (Medicastore, 

2006). 

b. Dismenore Sekunder  

Pengobatan terutama ditujukan mencari dan menghilangkan 

penyebabnya, di samping pemberian obat-obat bersifat simtomatik 

(Prawirohardjo, 2008). Menurut Bobak (2005) dismenore sekunder 

dapat disalah artiakan sebagai dismenore primer atau dapat rancu 

denagn komplikasi kehamilan dini. Oleh karena itu terapi harus 

ditujukan untuk mengobati penyebab dasar. 

 

B. Remaja 

1. Pengertian  

Remaja adalah periode perkembangan dimana individu mangalami 

perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Perry & 

Potter,2006). Menurut Santrock J.W (2003) remaja dapat diartikan sebagai 

masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang 

mencangkup perubahan biologis, kognitif dan social emosional. 
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Menurut Prawirohardjo (2008), berdasarkan kematangan psikososial 

dan seksual, remaja akan melewati tahapan berikut : 

a. Masa remaja awal/dini (early adolence) umur 11-13 tahun 

Remaja awal dimulai kurang lebih antara usia 11 sampai 13 tahun 

(Prawirohardjo, 2008). Masa remaja awal kira-kira sama dengan masa 

sekolah menengah pertama dan mencangkup semua perubahan pubertas 

(Santrock J.W, 2003). 

b. Masa remaja pertengahan (middle adolence) umur 14-16 tahun 

Minat pada karir, berpacaran, dan eksplorasi identitas seringkali lebih 

nyata dalam masa remaja akhir (Santrock J.W, 2003). Terdapat 

pergerakan pasti menjauh dari keluarga. Hubungan seusia (Peer group) 

mendominsi di atas keluarga (Prawirohardjo, 2005). 

c. Masa remaja lanjut (late adolence) umur 17-20 tahun 

Remaja akhir merupakan fase kematangan secara fisik. Kebanyakan 

remaja akhir mencapi body image yang stabil. Remaja akhir menjdi 

seseorang yang mandiri penuh sebagai warga negara yang produktif 

(Bobak, 2005). 

2. Perubahan-Perubahan Masa Remaja 

a. Pengertian perubahan 

Perubahan merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan 

waktu yang relatif lama. Seseorang dalam menerima perubahan baru 

dalam hidupnya melalui 3 tahap yaitu pengetahuan (knowledge), sikap ( 

attitude), dan praktek ( practice) ( Notoatmodjo, 2005) 
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b. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja: 

1) Perubahan kognitif 

Memasuki masa remaja seorang anak akan memiliki 

kemampuan berpikir ke arah operasional formal. Pemikiran mereka 

semakin abstrak, logis dan idealistis. Dengan kemampuan 

metakognisi dan daya abstraksinya diharapkan remaja mampu 

mengukur kemampuan diri, memiliki tujuan, menganalisa alternatif 

pemecahan masalah, merencanakan strategi dan mengambil suatu 

keputusan (Prawirohardjo, 2005). 

2) Perubahan social  

Semakin berkembangnya sosial remaja maka remaja mulai 

memisahkan diri dari orang tua dan mulai memperluas hubungan 

dengan teman sebaya. Kelompok sebaya menjadi begitu berarti dan 

sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial remaja sehingga 

remaja menjadi sangat tergantung kepada teman sebagai sumber 

kesenangan dan keterkaitannya (Mahfiana, 2009). 

3) Perubahan emosi 

Suatu ciri dari remaja adalah kecenderungan untuk berpikir 

tentang apa yang terjadi pada diri seseorang dan mempelajari 

dirinya sendiri.Tahap selama remaja adalah berpusat pada dirinya. 

Perubahan pubertas memerlukan remaja untuk mengubah konsep 

fisik mereka, menyesuaikan diri terhadap harapan-harapan teman 

dan keluarga serta dalam membuat keputusan. Kemampuan 
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intelektual remaja tumbuh, termasuk kecenderungan baru tentang 

refleksi dan analisis diri dan juga membuat perubahan dalam 

konsep diri (Prawirohardjo, 2005). 

4) Perubahan fisik 

Sepanjang masa puber akan terjadi perubahan fisik antara lain 

perubahan ukuran tubuh, perubahan bentuk tubuh dan munculnya 

cirri-ciri, baik ciri seks primer maupun ciri seks sekunder. 

C. Nyeri 

1. Pengertian nyeri 

Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat dari kerusakan dari jaringan yang potensial dan 

actual (Bare & Smeltzer, 2002). Menurut Carpenito (2005), nyeri adalah 

keadaan dimana individu mengalami dan melaporkan adanya rasa 

ketidaknyamanan yang hebat atau sensasi yang tidak menyenangkan. 

2. Fisiologi Nyeri 

Munculnya nyeri sangat berkaitan erat dengan reseptor dan adanya 

rangsangan. Reseptor nyeri yang dimaksud adalah nociceptor, merupakan 

ujung-ujung saraf sangat bebas yang memiliki sedikit mielin yang tersebar 

pada kulit dan mukosa, khususnya pada visera, persendian, dinding arteri, 

hati dan kantong empedu. Reseptor nyeri dapat memberikan respons 

akibat adanya stimulasi  atau rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa 

kimiawi, termal, listrik atau mekanis. Stimulasi oleh zat kimiawi  

diantaranya seperti histamine, bradikinin, prostaglandin dan macam-
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macam asam seperti adanya asam lambung yang meningkat pada gastritis 

atau stimulasi yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan 

(Hidayat, 2008). 

Selanjutnya stimulasi yang diterima oleh rerseptor tersebut 

ditransmisikan berupa impuls-impuls nyeri ke sumsum tulang belakang 

oleh dua jenis serabut, yaitu serabut A (delta) yang bermielin rapat dan 

serabut lamban (serabut C). impuls-impuls yang ditransmisikan oleh 

serabut delta A mempunyai sifat inhibitor yang ditransmisikan ke serabut 

C. serabut-serabut aferen masuk ke spinal melalui akar dorsal (dorsal root) 

serta sinaps pada dorsal horn. Dorsal horn tersebut terdiri atas beberapa 

lapisan atau lamina  yang saling bertautan. Diantara lapisan dua dan tiga 

membentuk substantia gelantinosa yang merupakan saluran utama impuls. 

Kemudian impuls nyeri menyeberangi sumsum tulang belakang pada 

interneuron dan bersambung ke jalur spinal asendens yang paling utama 

yaitu jalur spinothalamic tract (STT) atau jalur spinothalamus dan 

spinoticular tract (SRT) yang membawa informasi mengenai sifat dan 

lokasi nyeri (Hidayat 2008). 

Proses transmisi terdapat dua jalur mekanisme terjadinya nyeri, 

yaitu jalur opiate dan jalur nonopiate. Jalur opiate ditandai oleh pertemuan 

reseptor pada otak yang terdiri atas jalur spinal desendens dari thalamus, 

yang melalui otak tengah dan medulla, ke tanduk dorsal sumsum tulang 

belakang yang berkonduksi dengan nociceptor impuls supresif. Serotonin 

merupakan neurotrasnmiter dalam impuls supresif. Sistem supresif lebih 
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mengaktifkan stimulasi nociceptor yang ditransmisikan oleh serabut A 

jalur nonopiate merupakan jalur desenden yang tidak memberikan respons 

terhadap naloxone yang kurang banyak diketahui mekanismenya (Hidayat, 

2008). 

3. Klasifikasi Nyeri 

Menurut Bare & Smeltzer (2002), nyeri di klasifikasikan menjadi 2 yaitu: 

a. Berdasarkan jenisnya 

1)  Nyeri akut 

`Biasanya awitannya tiba-tiba dan umumnya berkaitan dengan 

cedera spesifik. Jika kerusakan tidak lama terjadi dan tidak ada 

penyakit simpematik, nyeri akut biasanya menurun sejalan dengan 

tera penyembuhan, nyeri ini biasanya terjadi kurang dari enam bulan 

biasanya kurang dari satu bulan. 

2) Nyeri kronik 

 Adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang suatu 

periode.nyeri kronis sering didefinisikan sebagai nyeri yang 

berlangsung selama enam bulan atau lebih. 

b. Menurut Carpenito (2005) Berdasarkan Sumbernya 

1) Nyeri kulit, adalah nyeri yang berasal dari struktur-strutur 

superficial kulit dan jaringan subkutis, misalnya nyeri ketika 

tertusuk jarum atau luka lecet.nyeri dirasakan menyengat, tajam, 

mengiris atau seperti terbakar. 
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2) Nyeri somatic, adalah nyeri yang ditimbulkan karena kerusakan 

pada otot, tendon, ligamentum, tulang, sendi dan arteri, Misalnya 

karena arthritis, nyeri yang dirasakan nyeri pegal tumpul yang 

disertai seperti tertusuk.  

3) Nyeri visera, adalah nyeri yang dtimbulkan karena kerusakan pada 

organ yang berongga, nyeri ini terletak di dinding-dinding otot polos 

. Nyeri ini terjadi karena adanya peregangan atau distensi abnormal 

dinding atau kapsul organ, iskemia, dan peradangan. Nyeri 

dirasakan seperti kram, perih, dan intermiten yang disebut kolik. 

4) Nyeri neuropati, adalah nyeri yang terjadi karena kerusakan atau 

disfungsi sistim saraf pusat yang disebabkan karena adanya lesi 

pada SSP, nyeri ini dirasakan seperti terbakar, perih, atau seperti 

tersengst listrik. 

5) Nyeri Alih, adalah nyeri yang berasal dari salah satu daerah di tubuh 

tetapi dirasakan terletak di daerah lain. Nyeri ini di alihkan ke 

dermatom, nyeri ini dirasakan menyebar ke seluruh daerah sekitar 

yang dirasakan nyeri.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon nyeri 

Menurut Perry dan Potter (2006), beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi respon nyeri antara lain: 

a. Usia 

Usia merupakan variabel penting dalam mempengaruhi nyeri 

khususnya pada anak-anak dan lansia. 
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b. Jenis kelamin 

 Umumnya laki-laki dan perempuan tidak mempunyai perbedaan 

yang signifikan dalam merespon nyeri. Masih diragukan bila ada faktor 

gender yang mempengaruhi respon nyeri (Perry dan Potter, 2006).  

c. Kebudayaan  

 Keyakinan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu 

mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapakan dan apa 

yang diterima oleh kebudayaan mereka (Perry dan Potter, 2006).  

d. Faktor arti nyeri 

 Arti nyeri pada seseorang akan mempengaruhi respon nyerinya. 

Arti nyeri bagi seseorang berhubungan dengan penyebeb nyeri yang 

dialaminya. Seseorang akan meresponkan nyeri yang berbeda-beda jika 

dia percaya bahwa nyeri sebagai suatu ancaman, merasa kehilangan, 

hukuman, atau kemenangan  (Perry dan Potter, 2006). 

e. Perhatian 

 Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat 

mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan 

dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya distraksi dihubungkan 

dengan respon nyeri yang menurun. Tehnik relaksasi, guided imagery 

merupakan tehnik untuk mengatasi nyeri (Saputro, 2010). 

f. Faktor Kecemasan. 

 Nyeri biasanya bertambah parah saat cemas, otot menegang dan 

kelelahan muncul. Studi menunjukan bahwa klien yang diajarkan 
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sebelum operasi tentang apa yang dihadapi setelah operasi, tidak 

membutuhkan analgetik sebanyak orang-orang yang menjalani prosedur 

operasi yang sama tapi tidak diberikan pendidikan sebelum operasi 

(Saputro, 2010) 

g. Pengalaman nyeri sebelumnya 

Setiap orang akan belajar dari pengalaman nyeri masa lalu. 

Seseorang yang pernah berhasil mengatasi nyeri dimasa lampau, dan 

saat ini nyeri yang sama timbul, maka ia akan lebih mudah mengatasi 

nyerinya. Mudah tidaknya seseorang mengatasi nyeri tergantung 

pengalaman di masa lalu dalam mengatasi nyeri (Saputro, 2010). 

h. Coping Style 

 Pengalaman nyeri seseorang bisa tidak berarti. Seringkali pasien 

merasa kehilangan kontrol dari kemampuan untuk mengontrol 

lingkungannya. Coping style sering akan mempengaruhi banyaknya 

nyeri yang diterima. Seseorang yang bersikap introvert dia akan 

memiliki kontrol diri yang lebih baik terhadap lingkungannya 

dibandingkan dengan orang yang memiliki sikap extrovert terhadap 

nyeri yang dirasakan. Pasien yang memiliki ketergantungan minimal 

terhadap penggunaan analgetik akan mempunyai kontrol yang lebih 

baik dari pada pasien dengan ketergantungan tinggi (Perry dan Potter, 

2006). 
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i. Dukungan sosial dan keluarga 

Faktor lain yang berpengaruh cukup signifikan dalam merespon 

nyeri adalah kehadiran dan dorongan dari orang lain. Seseorang dengan 

kelompok sosial budaya yang berbeda berharap dapat menyampaikan 

keluhan nyerinya sesuai dengan keinginannya. Orang yang mengalami 

nyeri seringkali memiliki ketergantungan terhadap anggota keluarganya 

untuk memberikan dukungan, bantuan atau pencegahan terhadap nyeri 

yang dirasakan. Ketidakhadiran keluarga dan teman dekat seringkali 

akan membuat nyeri yang dialami semakin meningkat (Perry & Potter, 

2006). 

5. Skala intensitas nyeri 

 Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri 

dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan 

individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan 

sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda oleh dua orang yang 

berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling 

mungkin adalah menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu 

sendiri. Namun, pengukuran dengan tehnik ini juga tidak dapat 

memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2007). 

 Intensitas nyeri dapat diukur menggunakan alat yang berupa 

Verbal Discriptor Scale (VDS), Numerik Rating Scales (NRS) dan 

Visual Analog Scale (VAS). 

1) Verbal Descriptor Scale (VDS) 
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  Skala pendeskripsi verbal (Verbal Descriptor Scale,VDS) 

merupakan sebuah garis yang terdiri dari tiga sampai lima kata 

pendeskripsi yang tersusun dengan jarak yang sama disepanjang garis. 

Pendeskripsi ini dirangking dari “tidak terasa nyeri” sampai “nyeri tidak 

tertahankan”. Perawat menunjukan klain skala tersebut dan meminta 

klien untuk memilih intensitas nyeri terbaru yang ia rasakan. Perawat 

juga menanyakan seberapa jauh nyeri paling menyakitkan dan seberapa 

jauh nyeri terasa paling tidak menyakitkan. VDS memungkinkan klien 

memilih sebuah kategori untuk mendiskripsikan nyeri.  

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Verbal Descriptor Scale (VDS) 

2) Nemerik Rating scales (NRS) 

  Skala penilaian numeric (Nemerik Rating scales, NRS) 

lebih digunakan sebagai alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, klien 

menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. 

 

          

   0      1         2         3         4      5     6          7         8       9        10 

   Gambar 2.2 Verbal Descriptor Scale (NRS) 
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3) Visual Analog Scale (VAS) 

 Skala analog visual (Visual analog scale, VAS) tidak 

melebel subdivisi. VAS adalah suatu garis lurus, yang mewakili intensitas 

nyeri yang terus menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. 

Skala ini memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi 

keparahan nyeri. VAS dapat merupakan pengukuran keparahan nyeri yang 

lebih sensitif karena klien dapat mengidentifikasi setiap titik pada 

rangkaian dari pada dipaksa memilih satu kata atau satu angka (Potter & 

perry, 2006). 

Keadaan VAS ini telah dibuktikan oleh incractas korelasi koefisien 

(ICCs) dengan 95% confidence internal  (95% CIS) dan Bland Altman 

analisis yang digunakan untuk menilai keandalan diperoleh pasangan 

pengukuran VAS 1 menit terpisah 30 menit selama 2 jam. Hasil yang 

diperoleh dari ringkasan ICC untuk semua pasangan VAS skor adalah 0,97 

[95% CI = 0,96-0,98] (Bijur, 2001). Hal tersebut menunjukan bahwa VAS cukup 

handal digunakan untuk menilai nyeri.  

 

 

 

  Gambar 2.3 Verbal Descriptor Scale (VAS) 

Skala nyeri harus dirancang sehingga skala tersebut mudah 

digunakan dan tidak mengkomsumsi banyak waktu saat klien 

melengkapinya. Apabila klien dapat membaca dan memahami skala, maka 

deskripsi nyeri akan lebih akurat. Skala deskritif bermanfaat bukan saja 
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dalam upaya mengkaji tingkat keparahan nyeri, tapi juga, mengevaluasi 

perubahan kondisi klien. Perawat dapat menggunakan setelah terapi atau 

saat gejala menjadi lebih memburuk atau menilai apakah nyeri mengalami 

penurunan atau peningkatan (Potter & perry, 2006). 

6.  Penatalaksanaan nyeri 

Penatalaksanaan nyeri menurut Gabriel dalam Podomoro (2009), 

yaitu:  

a. Pendekatan secara farmakologis 

Analgesik merupakan metode yang paling umum untuk 

mengatasi nyeri. Walaupun analgesik dapat menghilangkan nyeri 

dengan efektif , perawat dan dokter masih cenderung tidak melakukan 

upaya analgesik dalam penanganan nyeri karena informasi obat yang 

tidak benar , karena adanya kekhawatiran klien akan mengalami 

ketagihan obat, cemas akan melakukan kesalahan dalam 

menggunakan analgesik. Perawat harus mengetahui obat-obatan yang 

tersedia untuk menghilangkan nyeri dan efek farmakologis obat 

tertentu. Ada tiga jenis analgesik 1) Non narkotik dan obat 

Antiinflamasi nonsteroid, 2) Analgesik Narkotik opiate, 3) 

Koanalgesik. Obat ini bekerja menghambat menghambat sintesis 

prostaglandin. Kebanyakan obat analgesik bekerja pada reseptor saraf 

perifer untuk mengurangi transmisi dan stimulus nyeri. Penggunaan 

obat yang lama dapat menyebabkan toksisitas pada tubuh. 
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b. Pendekatan non farmakologis 

1) Distraksi 

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan nyeri 

dengan cara mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal lain 

sehingga pasien akan lupa terhadap nyeri yang dialami. Dengan 

tehnik distraksi sel-sel resptor yang menerima stimuli nyeri 

periferal dihambat oleh stimuli dari serabut saraf yang lain. Karena 

pesan-pesan nyeri menjadi lebih lambat daripada pesan-pesan 

diiversional maka pintu spinal cord yang mengontrol jumlah input 

keotak menutup dan pasien merasa nyerinya berkurang. Beberapa 

tehnik diatraksi antara lain : bernafas secara perlahan-lahan, 

mendengar lagu, dan membayangkan hal-hal yang indah sambil 

menutup mata. 

2) Stimulasi kulit 

Pemberian kompres hangat dan dingin lokal bersifat 

terapeutik. Sebelum penggunaan terapi tersebut, perawat harus 

memahami respon tubuh terhadap variasi temperatu lokal, 

integritas bagian tubuh, kemampuan klien terhadap sensasi variasi 

temperatur dan menjamin jalannya tindakan dengan baik. Perawat 

secara legal bertanggung jawab terhadap tindakan ini. Area 

pemberian kompres panas dan dingin bisa menyebabkan respon 

sestemik dan respon lokal. Stimulasi ini mengirimkan impuls-
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impuls dari perifer ke hipotalamus yang kemudian menjadi sensasi 

temperatur tubuh secara normal (Potter & Perry, 2006).  

3) Relaksasi 

Relaksasi merupakan strategis yang efektif pada pasien 

yang mengalami nyeri kronis. Ada tiga hal utama yang diperlukan 

untuk relaksasi yaitu posisi yang tepat, fikiran beristirahat, 

lingkungan yang tenang untuk mengurangi nyeri. 

4) Plasebo 

Plasebo merupakan suatu bentuk tindakan, misalnya 

pengobatan atau tindakan perawatan yang mempunyai efek pada 

pasien akibat sugesti daripada kandungan fisik atau kimianya. 

Suatu obat yang tidak berisi analgesik tetapi berisi gula, air atau 

saline. Untuk memberikan placebo pada pasien perawat harus 

mempunyai izin dari dokter (Podomoro, 2009). 

 

D. Kompres Hangat  

1. Pengertian   

Menurut Gabriel dalam Podomoro (2009), mengatakan bahwa kompres 

hangat adalah suatu metode dalam penggunaan suhu hangat setempat yang 

dapat menimbulkan efek fisiologis. Kompres hangat dapat digunakan pada 

pengobatan nyeri dan merelaksasikan otot-otot yang tegang  

Menurut Sylvia & Price (2006), kompres hangat adalah memberikan rasa 

hangat kepada pasien untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan 

Efektivitas Pemberian Kompres..., Ainis Solekhah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



cairan yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan 

meningkatkan aliran darah lokal dengan tujuan memberikan kenyaamanan 

kapada pasien. 

2. Tujuan  

Menurut Sylvia &  Price (2006), tujuan dilakukannya kompres hangat 

diantaranya adalah :  

a. Menurunkan intesitas nyeri . 

Kompres hangat dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan dan 

intensitasnya juga berkurang karena otot-otot yang tegang bisa 

berelaksasi. 

b. Memberikan rasa hangat dan nyaman 

Rasa hangat yang diberikan dapat mengurangi ketegangan sistem saraf 

yang menyebabkan lebih a ktif gerakan otot didalam rahim yang dapat 

berpengaruh mengurangi gejala emosional, fisik stres dan kegelisahan. 

c. Peningkatan aktivitas sel. 

Terapi kompres hangat yang diberikan melebarkan pembuluh darah 

yang menyebabkan peningkatan tekanan kapiler. Tekanan O2 dan CO2 

di dalam darah akan meningkat sedangkan pH darah akan menurun, 

aktifitas sel menjadi meningkat dan pada otot-otot mengurangi 

ketegangan sehingga nyeri berkurang. 

d. Mengurangi peradangan dan spasmus otot 

Aktifitas sel yang meningkat dapat mengurangi spasmus otot dan 

peradangan. 
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3. Metode pemberian kompres hangat 

Menurut Smeltzer dan Bare (2002), metode dalam pemberian kompres 

hangat yaitu  

a. Siapkan peralatan. 

b. Kemudian botol kaca kita isi dengan air panas suhu 430 C dan tutup 

botol tersebut dangan kencang 

c. Selanjutnya keringkan bagian luar botol kaca sampai leher botol 

tersebut 

d. Bantu klien untuk mendapatkan posisi yang nyaman 

e. Letakan alas seperti handuk dibawah area yang akan di kompres. 

f. Beritahukan pada klien perawat akan melakukan tindakan. 

g. Setelah itu botol kaca dapat diletakan pada daerah perut bagian bawah. 

h. Setelah botol air hangat dingin diganti dengan air hangat yang baru 

i. Pemberian kompres hangat dapat dilakukan dalam waktu 20-30 menit.  

 

E. Pengaruh pemberian kompres hangat dengan penurunan nyeri saat 

dismenoroe  

Gabriel dalam Podomoro (2009) mengatakan bahwa dismenore 

disebabkan oleh adanya hiperkontraktilitas dan kejang otot uterus, untuk 

mengurangi nyeri dengan dilakukan tindakan farmakologis dan non 

farmakologis. Terapi farmakologis yang harus dilakukan yaitu pemberian 

beberapa obat golongan analgesik non opioid obat anti inflamasi nonsteroid, 

analgesik opioid, dan antagonis agonis-antagonis opioid. Dari segi non 
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farmakologis seperti distraksi, relaksasi, placebo,dan stimulasi kulit, stimulasi 

kulit dilakukan dengan cara kompres dingin dan kompres hangat. Dengan 

dilakukan kompres hangat diharapkan otot-otot uterus yang tegang menjadi 

relaksasi. Karena dengan kompres hangat pembuluh darah uterus akan 

mengalami vasodilatasi sehingga sirkulasi meningkat maka ketegangan otot-

otot uterus akan berkurang, sehingga nyeri menstruasi akan mengalami 

perubahan.   

Kompres hangat adalah tindakan sederhana yang efektif untuk 

mengurangi kejang otot, kompres hangat juga merangsang serat saraf yang 

menutup gerbang sehingga transmisi impuls nyeri ke medulla spinalis dan otak 

dapat dihambat. Terapi kompres hangat juga memiliki efek vasodilatasi 

pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan sirkulasi darah 

serta peningkatan tekanan kapiler, sehingga pada otot-otot yang tegang terjadi 

relaksasi sehingga nyeri akan berkurang (Podomoro, 2009). 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  :  

Diteliti  :  cetak tebal  

Gambar 2.4. Kerangka teori dismenore dan nyeri 

Teori Modifikasi Prawirohardjo (2008), Bobak et.al. (2005) dan Perry & Potter 

(2006) 
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G. Kerangka Konsep 

Dari kerangka teori yang telah di paparkan di atas, maka dibuat 

kerangka konsep penelitian sebagai berikut: 

 

   

  

 

 

Gambar 2.5. Kerangka Konsep 

 

       

H. Hipotesis 

Kompres hangat efektif untuk menurunkan tingkat nyeri pada saat dismenore. 

 

 

Skala nyeri pada remaja 

Post pemberian intervensi 

Skala nyeri  pada remaja  

Pre pemberian intervensi 

Intervensi kompres 
hangat 
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