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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dimana setiap 

pertumbuhan tersebut akan terjadi perubahan, seperti perubahan fisik, 

perilaku, kognitif dan emosional. Salah satu periode pertumbuhan manusia 

adalah masa remaja. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak 

menjadi dewasa. Pada fase remaja ini akan terjadi perubahan fisik yang 

menonjol seperti perkembangan tanda seks sekunder, terjadinya pacu 

tumbuh, serta perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan 

lingkungannya. Perubahan–perubahan ini akan terjadi sangat cepat hingga 

terkadang tanpa kita sadari (Batubara, 2010). 

Perubahan–perubahan tersebut dapat disebut juga dengan pubertas. 

Pubertas adalah periode transisi antara masa kanak–kanak dan dewasa, 

ditandai dengan perkembangan karakteristik seksual sekunder, 

pematangan gonad dan pencapaian kapasitas reproduksi. Pubertas dan 

reproduksi dikendalikan oleh aksis hipotalamus pituitari gonad (Abreu & 

Kaiser, 2017). Masa pubertas atau masa remaja biasanya terjadi pada umur 

11–20 tahun. Beberapa teori mengatakan masa remaja dimulai dari umur 9 

tahun. Menurut hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar, yaitu :  
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”Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta 

dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun 

beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku 

kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai 

lima belas tahun.  Beliau pun memperbolehkanku”. Nafi' (perowi hadits 

ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau 

menjabat sebagai kholifah, lalu aku menceritakan hadits ini, lalu beliau 

(Umar bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah batas antara 

orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shohih Bukhori, no.2664 dan 

Shohih Muslim, no.1868) 

 

Hadist diatas merupakan dalil tentang batasan baligh atau dewasa. 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pada umur 15 tahun seseorang sudah 

dikatakan dewasa. Pada saat dewasa akan mengalami masa pubertas. Pada 

masa pubertas, setiap orang akan mengalami perubahan seks primer dan 

sekunder. Pada anak laki-laki perubahan seks primer ditandai dengan 

mimpi basah dan perubahan sekundernya berupa suara mulai berubah, 

tumbuh rambut didaerah ketiak, kumis, jenggot dan alat kelamin. 

Sementara perubahan seks primer pada anak perempuan ditandai dengan 

menstruasi (menarche). Perubahan sekunder pada perempuan yaitu 

tumbuhnya rambut dibeberapa bagian seperti ketiak dan kemaluan dan 

terjadi pembesaran pada payudara dan pinggul (Triyanto, 2010). 

Menstruasi adalah pengeluaran darah dan sel-sel tubuh vagina yang 

berasal dari dinding rahim wanita secara periodik. Biasanya menstruasi 

dimulai antara umur 10 sampai 16 tahun. Menstruasi yang pertama kali 

dialami oleh perempuan disebut juga dengan menarche (Nafiroh & 
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Indrawati, 2013). Banyak masalah yang muncul pada saat menstruasi, 

salah satunya adalah dismenorea. Dismenorea adalah nyeri perut yang 

berasal dari kram rahim yang terjadi selama menstruasi. Dismenorea 

terbagi menjadi 2, yaitu dismenorea primer dan dismenorea sekunder. 

Dismenorea primer adalah nyeri menstruasi yang tidak didasari kondisi 

patologis sedangkan dismenorea sekunder adalah nyeri menstruasi yang 

didasari oleh kondisi patologis seperti endometriosis atau kista ovarium 

(Larasati & Alatas, 2016). 

Sebanyak 90% dari remaja wanita diseluruh dunia mengalami 

masalah saat menstruasi dan lebih dari 50% wanita mengalami 

dismenorea. Prevalensi dismenorea di Indonesia sebesar 64,25% dimana 

54,89% merupakan dismenorea primer dan 9,36% dismenorea sekunder 

(Larasati & Alatas, 2016). Penanganan dismenorea dapat dengan dua cara 

yaitu terapi farmakologis dan terapi non farmakologis. Terapi 

farmakologis dapat dengan pemberian obat anti inflamasi non-steroid 

(NSAID) sedangkan terapi non farmakologis terdapat banyak cara, seperti 

kompres hangat dan teknik nafas dalam. 

Kompres hangat merupakan suatu teknik yang dapat mengurangi 

nyeri dengan cara memberikan efek panas dengan suhu 46
o
C pada bagian 

tubuh yang nyeri. Kompres hangat ini bertujuan untuk meningkatkan 

aliran darah ke bagian yang nyeri, menurunkan ketegangan otot yang 

mana dapat meningkatkan relaksasi otot dan mengurangi spasme atau 

kekakuan. Teknik nafas dalam adalah olah nafas yang mampu merangsang 



4 

 

 
 

tubuh untuk membentuk sistem penekanan nyeri yang akhirnya 

menyebabkan penurunan nyeri (Azizah, 2014). Teknik nafas dalam  ini 

memberikan efek rileksasi pada tubuh secara menyeluruh. Efek rileksasi 

tersebut sangat efektif untuk menekan rasa nyeri, maka nyeri akan 

berkurang (Patasik et al., 2013).  

Kedua cara tersebut merupakan cara yang murah dan mudah 

didapatkan untuk mengurangi nyeri dismenorea. Tidak perlu 

mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkannya. Tidak perlu 

menghawatirkan keamanannya karena keduanya tidak memberikan efek 

samping yang berbahaya pada tubuh. Oleh karena itu, penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Kefektifitas Kompres Hangat dan 

Teknik nafas dalam Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Dismenorea 

Primer”.  

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang 

“kompres hangat dan teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri 

dismenorea” dengan metode yang berbeda–beda, seperti yang dilakukan 

oleh Dahlan & Syahminan (2016). Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kompres hangat mampu membuat vaskularisasi lancar dan terjadi 

vasodilatasi yang membuat relaksasi pada otot karena otot mendapat 

nutrisi berlebih yang dibawa oleh darah sehingga kontraksi otot menurun 

dan nyeri akan berkurang (Dahlan & Syahminan, 2016). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Patasik et al (2013) 

menyatakan bahwa teknik nafas dalam sangat efektif untuk mengurangi 
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nyeri dismenore primer. Teknik nafas dalam dapat memberikan efek 

rileksasi dimana ketika tubuh rileks maka orang tersebut akan terbebas 

dari tekanan dan kecemasan atau kembalinya keseimbangan (equilibrium) 

setelah terjadinya gangguan (Patasik et al., 2013). 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah kompres hangat berpengaruh dalam mengurangi nyeri 

dismenorea primer? 

2. Apakah teknik nafas dalam berpengaruh terhadap mengurangi nyeri 

dismenorea primer?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui pengaruh kompres hangat dan teknik nafas 

dalam serta perbedaan pengaruh untuk menurunkan nyeri dismenore 

primer.   

2. Tujuan Khusus :  

a. Untuk mengetahui mekanisme dan keefektifan kompres hangat 

untuk mengurangi nyeri dismenorea primer yang disebabkan oleh 

kontraksi uterus yang berlebih. 

b. Untuk mengetahui mekanisme dan keefektifan teknik nafas dalam 

untuk mengurangi nyeri dismenorea primer yang disebabkan oleh 

faktor psikis atau kejiwaan (stres).  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui, menambah dan 

memperluas khasanah keilmuan tentang dismenorea serta keefektifan 

kompres hangat dan teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri 

dismenorea primer.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat 

khususnya wanita yang mengalami nyeri dismenorea primer agar dapat 

mengaplikasikan kompres hangat dan teknik nafas dalam  untuk 

mengurangi nyeri dismenorea primer tersebut. Serta dapat menambah 

khasanah keilmuan dibidang kesehatan, terutama bagi wanita, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK).  

 

 


