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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menstruasi ialah peristiwa peluruhan endometrium atau lapisan 

dinding rahim yang menjadi bagian dari kesehatan seksual normal bagi 

wanita selama usia reproduksi (Nordqvist, 2016). Dalam Al-Quran surat Al-

Baqarah ayat 222 dijelaskan tentang menstruasi atau haid : “Mereka 

bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah (darah) haid adalah kotoran, 

maka menjauhlah kalian dari istri kalian di tempat keluarnya  haid. Dan 

janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah 

bersuci maka datangilah (campurilah) mereka sesuai dengan cara yang 

diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri”. 

Dysmenorrhea dijelaskan sebagai kondisi medis berupa nyeri rahim 

ketika menstruasi (Nordqvist, 2016). Dysmenorrhea dapat terjadi selama 2 

hari atau lebih dari lamanya hari menstruasi yang dialami setiap bulan dan 

dapat terjadi pada segala usia (Afiyanti and Pratiwi, 2016). Insiden 

terjadinya dysmenorrhea 40-80% dan 5-10% wanita mengalami 

dysmenorrhea berat sampai dysmenorrhea yang tidak tertahankan (Morgan 

and Hamilton, 2009). 

Dysmenorrhea yang sering terjadi yaitu dysmenorrhea primer, 

kemungkinan lebih dari 50% wanita mengalami hal tersebut. 10-15% 
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diantaranya mengalami nyeri yang tidak tertahankan, sehingga mengganggu 

aktivitas sehari-hari. Dysmenorrhea primer biasanya terjadi pada masa 

remaja, kira-kira 2-3 tahun setelah menstruasi pertama pada usia kurang dari 

20 tahun (Siregar, 2012). Endometrium mengandung prostaglandin dalam 

kadar yang tinggi selama fase luteal dalam siklus menstruasi, hal tersebut 

yang mengakibatkan terjadinya dysmenorrhea primer (Morgan and 

Hamilton, 2009). 

Dalam upaya pengurangan nyeri dysmenorrhea primer ini dapat 

dilakukan pengobatan farmakologis maupun pengobatan non farmakologis. 

Pengobatan non farmakologis salah satunya dengan adanya peran fisioterapi. 

Salah satu terapi yang dapat digunakan dalam mengurangi nyeri 

dysmenorrhea primer adalah penggunaan kompres hangat dan latihan napas 

dalam (deep breathing exercise). 

Kompres hangat menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh 

darah, meningkatkan ekstensibilitas jaringan lunak dan menurunkan ambang 

rangsang nyeri, mempercepat aktivitas enzimatik serta mempercepat proses 

penyembuhan (Cameron, 2013). Pemberian latihan napas dalam dapat 

meningkatkan ventilasi paru, menurunkan intensitas nyeri serta 

meningkatkan oksigen darah (Smeltzer and Bare, 2002). 

Berdasarkan penelitian dari Anugraheni and Wahyuningsih (2013) di 

STIKES R.S. Baptis Kediri, dari sampel berjumlah 30 responden didapatkan 

16 responden mengalami nyeri berat dan 14 responden mengalami nyeri 

sedang sebelum diberikan kompres hangat, kemudian sesudah diberikan 
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kompres hangat 19 responden mengalami nyeri ringan dan 11 responden 

mengalami nyeri sedang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Ernawati, Hartiti and Hadi (2010) mengenai pemberian latihan napas dalam, 

frekuensi responden yang mengalami nyeri dysmenorrhea menurun dari 31 

responden menjadi 11 responden setelah diberikan latihan napas dalam. 

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan napas 

dalam (deep breathing exercise) terhadap pengurangan nyeri dysmenorrhea 

primer”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan napas 

dalam (deep breathing exercise) terhadap pengurangan nyeri dysmenorrhea 

primer?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat dan latihan 

napas dalam (deep breathing exercise) terhadap pengurangan nyeri 

dysmenorrhea primer. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui tingkat penurunan nyeri dysmenorrhea primer 

sebelum dan setelah diberikan kompres hangat dan latihan napas dalam 

(deep breathing exercise). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan tentang kompres hangat dan latihan napas 

dalam (deep breathing exercise). 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi pengalaman baru bagi penulis dalam melaksanakan 

penelitian serta dapat mengetahui pengaruh pemberian kompres 

hangat dan latihan napas dalam (deep breathing exercise) secara 

langsung dalam menangani permasalahan nyeri dysmenorrhea 

primer. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya 

yang berkaitan dengan dysmenorrhea primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


