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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan 

upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat 

yang optimal. Arti dan kedudukan pembangunan kesehatan dalam kesehatan 

nasional dapat dilihat dari peranannya dalam memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai 

cita – cita bansa yang diselenggarakan oleh manusia yang cerdas dan sehat. 

Yang dimaksud dengan sehat pada dasarnya meliputi kesehatan jasmani, 

rohani serta social dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat 

dan kelemahan. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya pelayanan kesehatan 

yang menyeluruh dan berkesinambungan. 

Fisioterapi sebagai salah satu tenaga kesehatan ikut berperan dan 

bertanggung jawab dalam peningkatan derajat kesehatan terutama yang 

berkaitan dengan obyek disiplin ilmunya yaitu gerak dan fungsi, usaha 

peningkatan kesehatan fisioterapi meliputi semua unsure yang terkait dalam 

upaya peningkatan derajat kesehatan yaitu promotif (meningkatkan), preventif 

(pencegahan), kuratif (mengobati), rehabilitatif (memulihkan) sehingga dapat 

terwujud Indonesia sehat 2010. 
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Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam 

kehidupan seseorang. Masa ini merupakan periode transisi dari anak ke masa 

dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, 

emosional, dan sosial (Haditomo, 2002). 

Perubahan paling awal muncul yaitu perkembangan secara biologis. 

Salah satu tanda keremajaan secara biologi yaitu mulainya remaja mengalami 

menstruasi. Menstruasi dimulai saat pebertas dan kemampuan seorang wanita 

untuk mengandung anak atau masa reproduksi. Menstruasi biasanya dimulai 

antara usia 10 dan 16 tahun, tergantung dari berbagai factor, termasuk 

kesehatan wanita, status nutrisi dan berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh. 

Walaupun begitu, pada kenyatannya banyak wanita yang mengalami masalah 

menstruasi, diantaranya nyeri haid/dismenore (Sumudarsono,1998). 

Menstruasi merupakan saat – saat yang dinanti kehadirannya oleh para 

wanita dewasa. Ketika terlambat menstruasi maka akan timbul kekhawatiran. 

Selain disamping kekhawatiran terlambat menstruasi adalagi masalah yang 

sering dihadapi ketika menstruasi tiba yaitu menderita kram, nyeri dan ketidak 

nyamanan lain bahkan sampai tidak bisa beraktivitas sehari – hari. Nyeri 

ketika menstruasi dalam istilah kedokteran disebut dismenore. 

Dismenore menjadi satu masalah tersendiri yang banyak dialami kaum 

wanita. Bahkan lebih dari 50% wanita yang menstruasi mengalami dismenore. 

Sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab terbanyak tidak masuk para 

kaum wanita pada jam kerja atau sekolah (Galya Junizar, 2001) 
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Pada penelitian yang dilakukan When Chi Chen, pada kondisi sakit 

patellofemoral  diberikan CureTape untuk mengurangi nyeri pada otot vastus 

medialis obliqus, dengan hasil yang didapatkan adanya pengurangan nyeri 

pada wanita yang diberikan perlakuan dengan CureTape. Selain itu CureTape 

juga diberikan pada anak – anak. Pada penelitian  yang dilakukan Kasukawa 

dalam pengaruh fungsianal CureTape dalam rehabilitasi anak akut. Pada 

penelitian ini mengevaluasi efektivitas CureTape untuk ekstremitas atas dalam 

rangka dalam rangka meningkatkan kemampuan motorik fungsional, dengan 

hasil didapatkan perbaikan fungsional ekstremitas atas. Sekarang ini CureTape 

dapat juga diberikan pada kondisi nyeri mentruasi. 

Penelitian yang telah dilakukan di Swedia menunjukkan 90% wanita di 

usia 19 tahun dan 67% perempuan  berusia 24 tahun menderita dismenor 

primer. Pada saat ini biasanya dismenor primer diobati menggunakan NSAID, 

TENS, dan akupuntur. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wefers dkk, 

dismenore primer diobati menggunakan CureTape. Penelitian ini dilakukan 

pada mahasiswi di Universitas Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

dengan responden 42 mahasiswa., menunjukkan hasil pada 22 mahasiswi yang 

diterapi menggunakan CureTape mengalami penurunan nyeri yang signifikan 

(Wafers, 2009) 

 

B. Identifikasi Masalah 

Nyeri menstruasi atau dismenore sering terjadi pada perempuan. 

Dismenore merupakan kram, nyeri perut dan ketidaknyamanan yang terjadi 
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secara periodik saat menstruasi. Dismenore sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu 

dismenore primer atau esensial, intrinsic, idiopatik jika tidak  ditemukan 

penyebab yang mendasarinya atau tidak didapati adanya kelainan ginekologik 

yang nyata sedangkan dismenore sekunder atau ekstrinsik adalah jika 

penyebabnya adalah kelaian kandungan seperti endometriosis, penyakit 

radang pelvis, stenosis serviks, mioma uteri, malposisi uterus, polip uterus, 

tumor ovarium, dan pemakaian Intra Uterine Device (IUD). 

Penyebab dari dismenore bermacam – macam, bisa karena penyakit 

(radang panggul), endometriosis, tumor atau kelainan uterus, selaput dara atau 

vagina tidak berlubang, stress atau cemas yang berlebihan. Penyebab lain dari 

dismenore diduga terjadinya ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada 

hubungan dengan organ reproduksi.  

Curetape merupakan salah satu terapi yang dapat mengurangi nyeri 

pada dismenore. Curetape meruapakan pita elastis yang bekerja dengan cara 

mengompresi ruang diantara kulit dan otot sehingga terjadi penyempitan pada 

aliran cairan limfatik . Kompresi ini juga berlaku tekanan pada reseptor nyeri 

di bawah kulit, yang pada gilirannya berkomunikasi "sinyal ketidaknyamanan" 

ke otak sehingga dapat mengurangi nyeri. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan yang timbul pada 

nyeri menstruasi dan terbatasnya pengetahuan dari penulis, maka penelitian ini 
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hanya akan membahas tentang pengaruh CureTape pada nyeri menstruasi 

pada wanita dengan dismenore primer. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh 

pemberian CureTape terhadap nyeri menstruasi pada wanita  dengan dismenor 

primer? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian CureTape terhadap nyeri menstruasi 

pada wanita  dengan dismenor primer. 

2. Tujuan Khusus  

Mengetahui angka penurunan nyeri menstruasi menggunakan skala Visual 

Analogue Scale (VAS). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam 

mengembangkan potensi dan terutama pada bidang fisioterapi. 
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2. Manfaat bagi masyarakat 

Membantu masyarakat, tertutama perempuan yang mengalami 

dismenor agar dapat menggunakan CureTape sebagai salah satu 

terapi untuk mengurangi nyeri menstruasi. 

3. Manfaat bagi IPTEK 

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang kesehatan, terutama bagi wanita. 

4. Manfaat bagi pelayanan masyarakat  

Penelitian ini dapat menambah aplikasi penerapan kesehatan, 

terutama pada lingkup kesehatan wanita. 

 


