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ABSTRAK 
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SKRIPSI, JUNI 2014  
 

IKA FITRIANI/ J120100025  
“PENGARUH KOMPRES HANGAT DAN TENS TERHADAP 
PENURUNAN NYERI HAID PADA MAHASISWI S1 FISIOTERAPI UMS”  
(Dibimbing oleh: Wahyuni, S.Ft., SKM., M.Kes Dan Agus Widodo, S.Ft., SKM., 
M.Fis) 
 
Latar Belakang: Secara normal haid atau menstruasi setiap bulan terjadi pada 
wanita. Pada saat haid seringkali wanita mengeluhkan beberapa keluhan seperti 
nyeri pada perut bagian bawah, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan nyeri 
punggung. Timbulnya keluhan tersebut membuat sebagian wanita merasa 
terganggu aktifitasnya sehingga membutuhkan pengobatan atau terapi untuk 
mengurangi nyeri haid tersebut. Terapi yang dapat digunakan untuk menurunkan 
nyeri haid tersebut yaitu kompres hangat dan TENS.  
Tujuan : Guna mengetahui pengaruh dan beda pengaruh dari kompres hangat dan 
TENS terhadap penurunan nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS 
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis quasi 
eksperimen dengan pendekatan pre and post test two group design. Responden 
pada penelitian ini yaitu Mahasiswi S1 Fisioterapi UMS dengan jumlah responden 
sebanyak 28 responden. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji statistik non parametrik berupa uji pengaruh menggunakan uji 
Wilcoxon dan uji beda pengaruh menggunakan uji Mann Whitney 
Hasil: Dari hasil analisa, uji pengaruh kompres hangat dan TENS menggunakan 
uji Wilcoxon menunjukan hasil P value=0,001 dimana hal tersebut bermakna 
bahwa adanya penurunan nyeri haid setelah diberikan perlakuan. Uji beda 
pengaruh kompres hangat dan TENS menggunkan uji Mann Whitney menunjukan 
hasil P value=0.323 yang bermakna bahwa tidak adanya beda pengaruh kompres 
hangat dan TENS terhadap penurunan nyeri haid.  
 
Kata Kunci: Nyeri haid, Kompres hangat, TENS 
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IKA FITRIANI / J120100025  
"THE EFFECT OF WARM COMPRESSES AND TENS IN DECREASE 
OF MENSTRUAL PAIN AT S1 PHYSIOTHERAPY STUDENT OF UMS"  
(Supervised by: Wahyuni, S.Ft. , SKM. M.Kes and Agus Widodo, S.Ft., SKM., 
M.Fis)  
 
Background: In a normal menstrual period every month occur in women. At the 
time of menstruation often women complain of some complaints such as pain in 
the lower abdomen, nausea, vomiting, diarrhea, headache, and backache. The 
emergence of the complaint makes some women feel disturbed activities that 
require treatment or therapy to reduce the menstrual pain . Therapy can be used to 
reduce menstrual pain that is warm compresses and TENS.  
Objective : To determine the effect and the different effect of warm compresses 
and TENS to decrease menstrual pain at S1 Physiotherapy student UMS  
Methods: This research is a quantitative study with a type of quasi-experimental 
approach to pre and post test two group design. Respondents in this study are  
student of S1 Physiotherapy UMS with total of respondents 28 respondents. Data 
analysis technique used in this study is a non parametric statistical test such as 
testing the effect of using the Wilcoxon test and the influence of different test 
using Mann Whitney test  
Results: From the analysis, testing the influence of warm compresses and TENS 
using the Wilcoxon test showed the results of P value = 0.001 where it is 
meaningful that the decrease menstrual pain after a given treatment. Test the 
effect of different warm compresses and TENS use the Mann Whitney test 
showed the results of P value = 0.323 which means that the no existence of 
different influences warm compresses and TENS in decrease menstrual pain. 
 
Keywords: Menstrual pain, warm compresses, TENS 
 

  



 

A. PENDAHULUAN  

Wanita adalah pribadi sosial, yaitu pribadi-psikofisik yang memerlukan 

antar-relasi jasmaniah dan psikis dengan manusia lain. Kematangan seorang 

wanita secara biologis ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid. Haid 

merupakan peluruhan endometrium (dinding rahim) yang disertai dengan 

perdarahan dan terjadi setiap bulan. Secara normal haid terjadi setiap bulan 

pada wanita, haid biasanya datang dengan siklus yang bervariatif dari 28-35 

hari (Nirwana, 2011). Pada saat haid, banyak wanita ya ng mengeluhkan 

adanya rasa tidak nyaman berupa nyeri ringan hingga kuat pada perut maupun 

pinggang (Novia dan Puspitasari, 2008).  

Penyebab terjadinya nyeri haid belum sepenuhnya diketahui, namun 

paling banyak ditemukan pada siklus ovulatorik fase sekresi. Pada 

pertengahan fase terjadi peningkatan kadar progesteron dan estrogen 

(Progesteron lebih dominan). Kemudian kadar keduanya mulai menurun 

perlahan karena korpus luteum mulai mengalami atresia. Kurang lebih 14 hari 

pasca ovulasi kadar progesteron dan estrogen cukup rendah, mengakibatkan 

sekresi gonadotropin meningkat dengan Follicle Stimulating Hormone (FSH) 

lebih dominan dari Luteinizing Hormone (LH). Meningkatnya LH 

mengakibatkan terjadinya peningkatan sekresi prostaglandin (Anwar et al, 

2011). Tingginya sekresi prostaglandin pada saat haid memicu timbulnya 

kontraksi kuat miometrium dan berkurangnya pasokan darah ke jaringan 

endometrium yang kemudian mengarah pada nekrosis lapisan endometrium 

yang berujung pada timbulnya rasa nyeri pada saat haid. Nyeri yang timbul 



 

biasanya berupa nyeri perut bagian bawah, mual, muntah, diare, kelelahan, 

sakit kepala, dan nyeri punggung (Rigi et al, 2012). 

Untuk mengurangi nyeri haid dalam dunia medis dikenal dengan dua 

terapi yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi 

farmakologi berupa pemberian obat jenis analgesik dan terapi non-

farmakologi berupa diet, latihan, massage, pemanasan, dan Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation  (TENS) (Tomas dan Magos, 2009) pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemanasan berupa kompres 

hangat dan TENS dengan metode Acupunture-like TENS (AL-TENS). 

Kompres hangat dengan menggunakan botol kompres yang telah diisi air 

hangat dan dikompreskan selama 20 menit merupakan suatu terapi sederhana 

pengahantar hangat yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri, spasme, dan 

iskemia (Arovah, 2010). Efek hangat yang dihasilkan oleh kompres hangat 

dapat meredakan iskemia dengan menurunkan kontraksi uterus dan 

melancarkan pembuluh darah sehingga dapat meredakan nyeri dengan 

menurunkan ketegangan dan memberikan efek berupa rasa nyaman  (Bobak, 

2005).  

Selain dengan pemanasan, rangsangan serabut saraf melalui TENS juga 

sangat berpengaruh dalam mengontrol nyeri. TENS merupakan suatu teknik 

penggunaan energi listrik untuk merangsang system saraf yang akan 

berpengaruh terhadap penurunan nyeri. AL-TENS akan menghasilkan  

kontraksi otot fasik yang kuat tetapi nyaman yang berujung pada aktifasi jalan 

inhibisi nyeri dengan meningkatkan level endorfin pada cairan serebrospinalis 



 

(Parjoto, 2006).  Meningkatnya level endorfin yang dihasilkan oleh AL-

TENS akan menimbulkan efek analgesik yang berdampak pada menurunnya 

nyeri pada saat haid (Kaplan et al, 1994).  

 

B. TUJUAN  

1.  Tujuan Umum  

Untuk mengetahui beda pengaruh kompres hangat dan TENS terhadap 

penurunan nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS  

2.  Tujuan Khusus  

a. Untuk  mengetahui pengaruh kompres hangat terhadap penurunan 

nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS  

b.  Untuk mengetahui pengaruh TENS terhadap penurunan nyeri haid 

pada mahasiswi S1 Fisioterpai UMS  

 

C. KERANGKA TEORI  

1.  Haid 

Haid atau yang lebih dikenal dengan menstruasi merupakan peluruhan 

dinding rahim yang terdiri dari darah dan jaringan tubuh. Kejadian 

tersebut berlangsung setiap bulan dan merupakan kejadian normal pada 

wanita. Dengan kata lain, haid adalah suatu proses pembersihan rahim 

terhadap pembuluh darah, kelenjar dan sel-sel yang tidak terpakai karena 

tidak adanya pembuahan atau kehamilan (Pribakti, 2010).  

 



 

2.  Nyeri Haid  

Nyeri haid atau yang lebih dikenal dengan dysmenorrhea  berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti “aliran bulan yang menyulitkan” namun 

istilah ini diartikan sebagai “haid yang menyakitkan”. Nyeri haid 

merupakan suatu gejala kompleks yang meliputi nyeri perut bawah seperti 

kram yang meluas kepunggung dan tungkai. Nyeri haid terbagi menjadi 

dua yaitu nyeri haid primer dan nyeri haid sekunder (Hollingworth, 2012).  

Nyeri haid primer adalah nyeri dating bulan yang normal tanpa 

ditemukan adanya kelainan anatomis genitalis (Tomas dan Magos, 2009).  

Nyeri haid sekunder adalah nyeri dating bulan yang dikarenakan 

adanya kelainan anatomis genitalis (Tomas dan Magos, 2009).  

3.  Kompres Hangat  

Pemberian aplikasi hangat pada tubuh merupakan suatu upaya untuk 

mengurangi gejala nyeri akut maupun kronis. Terapi ini efektif untuk 

mengurangi nyeri yang berhubungan dengan ketegangan otot walaupun 

dapat juga dipergunakan untuk mengurangi berbagai jenis nyeri yang lain 

(Arovah, 2010). Salah satu bentuk aplikasi yang dapat digunakan yaitu 

berupa kompres hangat dengan botol kompres. Kompres hangat adalah 

suatu bentuk terapi sederhana penghantar hangat yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri 

(Hartaningsih dan Turlina, 2009). Prinsip kerja dari kompres hangat yaitu 

dengan cara memindahkan panas dari buli-buli panas kain yang melapisi 

kompres ke dalam tubuh yang akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi 



 

pembuluh darah yang berujung pada menurunnya ketegangan otot 

sehingga nyeri ya ng dirasakan pada saat haid akan berkurang dan 

berangsur menghilang (Potter dan Perry, 2005).  

4.  TENS 

TENS merupakan perangkat terapi yang umum digunakan dalam 

upaya menurunkan nyeri pada praktek klinis sehari-hari. Selain mudah 

penerapannya, TENS hampir tidak memiliki efek samping yang utama. 

Berbagai jenis nyeri dapat diturunkan intensitasnya menggunakan TENS 

termasuk diantaranya adalah nyeri haid (Naka et al, 2013).  

TENS frekuensi 80-100 pps yang dikombinasikan dengan durasi pulsa 

100-200 mikrodetik (AL-TENS) akan menghasilkan kontraksi otot-otot 

fasik kuat tetapi nyaman yang kemudian akan meningkatkan aktivitas dari 

afferen mototrik kecil (ergoreseptor) yang mengakibatkan teraktivasinya 

jalan inhibisi nyeri dengan meningkatkan level endorfin (Parjoto, 2006). 

Meningkatnya level endorfin memiliki dampak analgesik kuat sehingga 

keluhan berupa rasa nyeri dapat berkurang dan berangsur menghilang 

termasuk didalamnya adalah nyeri haid (Kaplan et al, 1994).  

 

D. METODE PENELITIAN  

1.  Jenis Penelitian  

Rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif jenis quasi eksperimen dengan pendekatan pre and 

post test two group design . Peneliti membagi sampel yang akan diteliti 



 

menjadi dua kelompok eksperimen kemudian memberikan perlakuan 

berupa kompres hangat pada kelompok eksperimen pertama dan TENS 

pada kelompok eksperimen kedua, sehingga tersusun rancangan 

penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Keterangan:  

P : Sampel 

S1 : Subyek dari kelompok ekperimen pertama  

S2 : Subyek dari kelompok eksperimen kedua  

Y1 : Pengukuran nyeri haid sebelum perlakuan  

Y2 : Pengukuran nyeri haid setelah perlakuan  

X1 : Perlakuan kompres hangat 

X2 : Perlakuan TENS 

2.  Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Febuari-Maret 2014 bertempat dikost 

mahasiswi.  

3.  Sampel  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu sampel yang diteliti merupakan sampel yang 

P 

S1 Y1 X1 Y2 

S2 Y1 X2 Y2 



 

dianggap paling sesuai oleh pe neliti. Dari hasil wawancara peneliti 

dengan para responden , banyaknya responden atau sampel yang sesuai 

dengan kriteria dan bersedia untuk mengikuti penelitian berjumlah 28 

resonden.  

4.  Alat Penelitian  

a. Botol Kompres  

b.  TENS  

c. VAS  

d.  Lembar Kuesioner  

e. Lembar evaluasi nyeri pre dan post perlakuan guna mengetahui 

intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi 

5.  Teknik Analisa Data  

a. Uji Pengaruh  

Untuk mengetahui adanya pengaruh kompres hangat dan TENS 

terhadap penurunan nyeri haid, pada penelitian ini digunakan uji 

statistic non parametric berupa Wilcoxon. Dasar pengambilan 

keputusan adalah jika P = 0,05. Pengujian dilakukan sebelum dan 

sesudah perlakuan 

b.  Uji Beda Pengaruh  

Untuk mengetahui adanya beda pengaruh antara kedua kelompok 

eksperimen pada penelitian ini digunakan uji statistic non parametric 

berupa uji mann withney. Perhitungan uji beda pengaruh dihitung 

berdasarkan nilai selisih penurunan nyeri pre dan post perlakuan 



 

dengan membandingkan dua kelompok perlakuan. Batasan uji 

kemaknaan statistic adalah P = 0,05 bila P > 0,05 ini berarti  tidak 

bermakna sedangkan bila P < 0,05 ini berarti bermakna.  

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1.  Hasil Penelitian  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini terdiri dari uji pengaruh dari 

kompres hangat dan TENS menggunakan uji Wilcoxon dan uji beda 

pengaruh antara kompres hangat dan TENS menggunakan uji Mann 

Whitney, sebagai berikut:  

a. Uji Pengaruh  

1) Kompres hangat  

Tabel 1 Uji Pengaruh Kompres Hangat 

Pengujian Rata-rata Z P 

Pre Perlakuan 3.62 
-3.233 0.001 

Post Perlakuan 2.68 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Z hitung = 

-3.233 dan P value = 0.001 dimana hal tersebut menunjukan 

bahwa P<0.05 yang bermakna bahwa adanya penurunan nyeri 

haid yang signifikan setelah diberikan perlakuan berupa kompres 

hangat.  

  



 

2) TENS  

Tabel 2 Uji Pengaruh TENS 

Pengujian Rata-rata Z P 

Pre Perlakuan 3.425 
-3.297 0.001 

Post Perlakuan 2.203 

Data dari tabel diatas menyatakan bahwa Z hitung = -3.297 

dan P value = 0.001. Hal ini menunjukan bahwa P<0.05 yang 

bermakna adanya beda pengaruh yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah diberikan perlakuan berupa TENS.  

b.  Uji Beda Pengaruh 

Tabel 3 Uji Beda Pengaruh Antara Kompres Hangat dan TENS  

Perlakuan Selisih  Z P Prosentase  
Kompres 0.9471 -0.988 0.323 9.4% 

TENS 1.2229 12.22%  
Data di atas menyatakan bahwa Z hitung = -0.988 dengan P 

value=0.323 yang berarti P>0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini bermakna bahwa tidak ada beda pengaruh antara 

kompres hangat dan TENS terhadap penurunan nyeri haid pada 

mahasiswi S1 Fisioterapi UMS. Selain menyatakan beda 

pengaruh, tabel diatas juga menyatakan bahwa nyeri haid lebih 

tinggi penurunannya setelah diberikan perlakuan berupa TENS 

dimana penurunan nyeri haid terjadi hingga 12.22%.  

  



 

2.  Pembahasan  

a. Pengaruh Kompres Hangat Terhadap Peurunan Nyeri Haid   

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa menggunakan uji 

Wilcoxon memberikan hasil bahwa adanya beda penurunan nyeri haid 

yangn signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

berupa kompres hangat. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, menurut 

Bobak (2005), terjadinya penurunan nyeri haid setelah diberikan 

kompres hangat dapat meredakan iskemia dengan menurunkan 

ketegangan uterus dan melancarkan peredaran darah sehingga nyeri 

yang dirasakan pada saat haid dapat berkurang dan berangsur 

menghilang. Sedangkan teori lain menurut Arovah (2010), kompres 

hangat yang diaplikasikan pada area yang nyeri selama 20 menit dapat 

memberikan efek berupa rasa nyaman serta dapat merileksasikan tubuh 

secara umum, spasme, iskemia dan hipoksia sehingga intensitas nyeri 

yang dirasakan dapat berangsur menghilang.  

b. Pengaruh TENS Terhadap Penurunan Nyeri Haid  

Dari hasil uji statistic menggunaan Wilcoxon di dapatkan hasil 

adanya pengaruh yang signifikan dari perlakuan TENS terhadap 

penurunan nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS. Penurunan 

nyeri haid yang diberikan perlakuan berupa TENS terjadi karena efek 

dari TENS akan menghasilkan kontraksi otot fasik yang kuat tetapi 

nyaman sehingga terjadi inhibisi jalan nyeri oleh aktifnya averen 

motorik kecil yang mengakibatkan terjadinya level endorfin (Parjoto, 



 

2006). Endorfin merupakan zat penghilang rasa nyeri yang terbaik 

sehingga nyeri dapat berkurang (Sugianto, 2012).  

c. Beda Pengaruh Kompres Hangat dan TENS Terhadap Penurunan 

Nyeri Haid  

Berdasarkan hasil uji statistic didapatkan hasil bahwa tidak adanya 

beda pengaruh antara kompres hangat dan TENS terhadap penurunan 

nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS. Dalam menurunkan 

nyeri haid, pemberian aplikasi hangat melalui kompres hangat dapat 

menurunkan nyeri seperti nyeri lokal, ketegangan otot maupun kram 

perut yang terjadi pada saat haid (Strickland, 2007). Panas dari buli-

buli kain yang melapisi kompres hangat akan menyebabkan terjadinya 

vasodilatasi pembuluh darah yang berujung pada menurunnya 

ketegangan otot sehingga nyeri yang terasa pada saat haid dapat 

berkurang dan berangsur menghilang (Potter dan Perry, 2005). 

Berbeda dengan kompres hangat TENS menurunkan nyeri haid dengan 

meningkatkan endorphin dalam tubuh dimana endorphin tersebut dapat 

lebih cepat membloking nyeri dengan efek analgesiknya sehingga 

nyeri dapat berkurang dan berangsur menghilang (Kaplan et al, 1994). 

Dari jalannya penelitian tidak ditemukan adanya keluhan negative 

pada saat atau setelah responden diberikan perlakuan baik kompres 

hangat maupun TENS.  

 

  



 

F. SIMPULAN DAN SARAN  

1.  Simpulan  

Dari hasil analisa data penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Ada pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri haid pada 

mahasiswi S1 Fisioterapi UMS  

b.  Ada pengaruh TENS terhadap penurunan nyeri haid pada mahasiswi 

S1 Fisioterapi UMS 

c. Tidak ada beda pengaruh kompres hangat dan TENS terhadap 

penurunan nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS  

2.  Saran  

Berakhirnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memberikan 

pelajaran dan manfaat yang besar. Dari pelaksaan dan hasil penelitian 

yang telah dianalisa, sara-saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai 

berikut:  

a. Bagi Responden  

Peneliti menyarankan kepada para responden untuk melakukan terapi 

secara mandiri pada saat responden mengalami nyeri haid. Terapi 

yang praktis mudah dilakukan dengan harga terjangakau namun 

sangat bermanfaat yaitu bisa menggunakan terapi kompres hangat 

seperti yang peneliti lakukan pada saat penelitian.  

  



 

b.  Bagi Pendidikan  

Terapi menggunakan kompres hangat maupun TENS dalam upaya 

memodulasi nyeri haid sangat bermanfaat, untuk itu dibutuhkan 

penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian yang sudah 

dilakukan sehingga varian dari penelitian tersebut dapat lebih 

dikembangkan metodenya.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan dan 

menyempurnakan penelitian kompres hangat maupun TENS terhadap 

penurunan nyeri haid sehingga dapat lebih bermanfaat untuk 

masyarakat luas terkhusus untuk wanita yang mengalami nyeri haid.  

d.  Bagi Masyarakat  

Masyarakat secara luas terukhusus untuk wanita yang mengalami 

nyeri haid setiap bulan, disarankan untuk terapi mandiri dirumah pada 

saat mengalami nyeri haid. Terapi yang sederhana seperti kompres 

hangat dapat dijadikan alternative ketika nyeri haid mulai 

mengganggu aktifitas setiap hari.   
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