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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kejadian dismenore cukup tinggi di seluruh dunia. Data yang diperoleh dari 

WHO didapatkan kejadian sebesar 1.769.425 jiwa (90%) wanita yang mengalami 

dismenore, 10-15% diantaranya mengalami dismenore berat (Angel, Armini, & 

Pradanie, 2015:275). Studi dari India melaporkan prevalensi dismenore mencapai  

87,87%, (Shah, et al. 2014:164). Berdasarkan data di Indonesia angka kejadian 

dismenore sebesar 64,25 % yang terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36 % 

dismenore sekunder (Hendarini, 2014:13).  

Dismenore primer menjadi satu masalah tersendiri dan banyak dialami oleh 

kaum wanita. Sebagian besar gejala yang timbul saat wanita dismenore dapat dijelaskan 

oleh aksi prostaglandin yang ada pada rahim. Penderita dismenore seringkali 

mengalami nyeri pada perut bagian bawah, mual, muntah, diare, cemas, depresi, pusing, 

nyeri kepala, letih-lesu, bahkan sampai pingsan. Keluhan-keluhan ini bisa berlangsung 

selama beberapa jam, sampai beberapa hari (Martini, Mulyati, & Fratidhina, 2014:139).  

Dismenore primer yang dibiarkan tanpa penanganan akan menimbulkan bahaya 

dan kerugian. Banyaknya pemahaman yang salah untuk mengatasi dismenore justru 

akan membahayakan si penderita, contohnya solusi yang beredar yaitu dismenore bisa 

hilang jika lebih sering melakukan hubungan seksual. Tentunya hal seperti itu akan 

sangat merugikan apabila dilakukan oleh remaja yang belum menikah. Sehingga 

kerugian yang timbul akibat adanya dismenore dapat berdampak pada si penderita dan 

orang di sekitarnya. Permasalahan dismenore juga berdampak pada penurunan kualitas 
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hidup akibat tidak masuk sekolah maupun kerja sehingga bisa merugikan lingkungan 

serta masyarakat (Titilayo, et al. 2009:182-185). 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan membagikan angket kepada mahasiswi S1 keperawatan angkatan 2014-

2016 didapatkan jumlah 345 orang. Mahasiswi angkatan 2014 sebanyak (5%), angkatan 

2015 sebanyak (14%), angkatan 2016 sebanyak (30,4%) ketika menstruasi mengalami 

dismenore. Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 mahasiswi, (50%) mahasiswi 

mengurangi nyeri dengan menghentikan aktivitas total dan tidak melakukan 

penanganan apapun, (10%) mahasiswi mengurangi nyerinya dengan meminum jamu-

jamuan, (30%) mahasiswi mengurangi nyeri dengan minum air mineral, dan (10%) 

mahasiswi mengurangi nyeri dengan minum analgesik. Berdasarkan hasil wawancara 

rata-rata mahasiswi mengalami nyeri dismenore selama 1-2 hari dan sudah dialami sejak 

SMA. 

Mahasiswi S1 keperawatan yang diwawancarai mengatakan bahwa keadaan ini 

sangat mengganggu, banyak dari mahasiswi yang telah mengetahui bagaimana cara 

yang benar untuk menghilangkan nyeri dismenore namun enggan untuk 

mengaplikasikannya. Beberapa mahasiswi mengetahui beberapa obat-obatan yang 

dapat digunakan untuk mengatasi dismenore, tetapi tidak berani untuk meminumnya. 

Sebagian besar mahasiswi memilih untuk tidak meminum obat dikarenakan adanya 

efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan. Berdasarkan hasil wawancara, 

hampir semua mahasiswi enggan untuk mendatangi layanan kesehatan dan enggan 

untuk melakukan teknik distraksi yang telah mereka pelajari dalam perkuliahan sebagai 

upaya dalam mengatasi dismenore. Mahasiswi enggan menerapkan teknik distraksi 
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seperti yoga, meditasi, peregangan, maupun senam dismenore karena padatnya jadwal 

perkuliahan dan aktivitas diluar perkuliahan. 

Cara yang dapat dilakukan sebagai upaya meredakan hingga menghilangkan rasa 

sakit yang timbul akibat dismenore sangat beragam. Perlakuan standar yang bisa 

digunakan untuk meredakan nyeri dismenore primer yaitu dengan cara farmakologi, 

non-farmakologi dan bedah (Smith, et al. 2011:1). Setiap obat-obatan yang dikonsumsi, 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang pasti akan 

menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Beberapa jenis obat-obaan yang dapat 

digunakan untuk meredakan nyeri menstruasi diantaranya adalah golongan NSAID, 

acethaminophen, dan kodein. Dalam jangka pendek analgesik dapat menyebabkan 

iritasi lambung, konstipasi, mengantuk, dan asma (Grace & Borley, 2007:71). 

Berdasarkan latar belakang di atas mengingat banyaknya kerugian yang timbul 

akibat dari dismenore primer, obat-obatan, serta masih ditemukan rendahnya minat 

mahasiswi dalam melakukan teknik distraksi dalam menangani dismenore, sehingga 

menimbulkan ketidakproduktivan, maka diperlukan suatu penanganan yang tepat 

melalui cara alternatif yang lebih efisien. Terapi alternatif atau biasa disebut dengan 

terapi komplementer yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menciptakan 

kondisi rileks bagi penderita dismenore. Berbagai cara untuk relaksasi diantaranya 

adalah dengan meditasi, terapi musik, terapi warna dan hypnosis (hypnotherapy). 

Relaksasi dilakukan untuk mengontrol kerja sistem saraf (Dalimarta, 2008:27). Sejauh 

ini belum ada penelitian yang menjelaskan tentang efek negatif baik dari terapi hypnosis 

maupun terapi musik-warna. 

Hypnosis merupakan salah satu dari sekian banyak terapi komplementer di 

dalam dunia keperawatan. Hypnosis merupakan salah satu cara yang terbukti efektif 
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dalam mengobati kondisi medis yang berbeda selama beberapa periode (Elkins, Jensen, 

& Patterson, 2007:275). Hypnotherapy adalah aplikasi hypnosis dalam menyembuhkan 

masalah mental, dan fisik, diantaranya seperti depresi, kecemasan, pobia, stres, mual 

muntah, dan nyeri (Gunawan, 2012:14).  Hypnosis memiliki efek positif pada rasa sakit 

dan kualitas hidup pasien dengan nyeri otot kronis. Ferraris menyarankan indikasi 

hypnosis adalah untuk menangani dismenore dan olilgomenorrhea, karena hypnosis 

memiliki efek jangka panjang, bahkan setelah penghentian sesi hypnosis (Shah, et al. 

2014:166,175). 

Terapi komplementer lainnya adalah terapi musik-warna. Terapi musik-warna 

merupakan metode pengobatan dimana terapi warna dan musik tersedia dalam satu 

rangkaian terapi yang didasarkan pada kesetaraan tujuh spectrum warna cahaya dengan 

tujuh tingkatan nada dalam memberikan efek dalam usaha penyembuhan terhadap 

fisik, motorik, sosial, emosional serta mental. Menurut teori warna dan musik 

Pythagoras, musik dan warna dapat menjadi satu karena adanya frekuensi vibrasi yang 

sebanding antara tujuh spectrum warna dan tujuh tingkatan nada (Bassano, Beaulieu, 

& McCznn, 2015:170-171). 

Semua warna memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah warna hijau dan 

orange. Warna hijau disebut sebagai warna penyembuh. Warna hijau dan orange dapat 

membantu mengatasi stres, memperlancar sirkulasi darah, menyegarkan sistem saraf, 

mengurangi depresi, mengatasi masalah menstruasi (dismenore) dan rasa sakit yang 

muncul pada saat tertentu. Musik-warna hijau dan orange yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Fairy ring oleh Mike Rowland, Melody in F karya Rubenstein, 

warna orange yaitu Hungarian dance no. 5, Capriccio Espagnole karya Rimsky-

korsakov (Bassano, Beaulieu, & McCznn, 2015:13). Terapi musik-warna dapat 

mempengaruhi kesehatan dengan cara memanfaatkan radiasi elektromagnetik dengan 
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frekuensi gelombang nada yang menimbulkan efek pada jalur nuerohormonal manusia 

yang berfungsi untuk membantu penyembuhan penyakit. Tubuh manusia memiliki 

pusat tertentu yang mampu menyerap warna dari berbagai panjang gelombang yang 

nantinya akan menghasilkan efek pada tubuh manusia. Setiap warna menghasilkan 

impuls listrik dan bidang energi yang berfungsi sebagai aktivator proses biokimia dan 

hormonal (Gul, et al. 2015:62).  

Undang-undang Keperawatan memperbolehkan menerapkan satu atau lebih 

dari satu jenis terapi alternatif-komplementer pada pasien yang memerlukan tindakan 

terapi. Penerapan kombinasi terapi alternatif-komplementer harus berdasarkan 

kebutuhan dari pasien, dan haruslah memepertimbangkan efek yang ditimbulkan. 

Terapi musik-warna dapat diterapkan dengan aman dan efektif baik digunakan 

bersama metode terapi yang lain ataupun tidak, tradisional maupun modern, diterapkan 

pada orang dewasa, anak-anak, bayi maupun pada hewan (Bassano, Beaulieu, & 

McCznn, 2015:13).  

Masalah yang timbul adalah masih belum adanya penelitian terkait dengan terapi 

musik-warna dan hypnotherapy apabila keduanya dikombinasikan dalam satu 

rangkaian terapi dan mampu lebih cepat dalam menurunkan nyeri dismenore pada 

remaja. Peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian yang berdasarkan pada 

penelitian yang telah ada untuk dapat mengetahui pengaruh pemberian kombinasi 

terapi musik-warna dan hypnotherapy terhadap penurunan skala nyeri pada mahasiswi 

penderita dismenore primer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

“Adakah efek pemberian kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy terhadap 

penurunan skala nyeri dismenore primer pada Mahasiswi S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Malang” ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada efek 

pemberian kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy terhadap penurunan skala 

nyeri pada mahasiswi yang menderita dismenore primer.  

 

1.3.2   Tujuan Khusus 

1. Menganalisis perubahan skala nyeri dismenore primer setelah perlakuan terapi 

musik-warna  

2. Menganalisis perubahan skala nyeri dismenore primer setelah perlakuan terapi 

hypnotherapy  

3. Menganalisis perubahan skala nyeri dismenore primer setelah perlakuan kombinasi 

terapi musik-warna dan hypnotherapy 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

keperawatan, khususnya pengetahuan mengenai cara mengurangi nyeri dismenore 

primer menggunakan terapi kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang efektivitas 

kombinasi terapi musik-warna dan hypnotheraphy terhadap penurunan skala nyeri 

dismenore primer. 

1.4.3 Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan dan diharapkan digunakan sebagai salah satu intervensi 

dalam asuhan untuk menurunkan skala nyeri dismenore primer. 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang “Efektivitas Pemberian Kombinasi Terapi musik-warna  dan 

Hypnotherapy Terhadap Penurunan Skala Nyeri Dismenore Primer” sejauh 

penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada peneliti yang meneliti tentang 

penelitian tersebut. Namun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang 

terapi warna , terapi musik , dan hypnotherapy diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Pertama penelitian yang dilakukan oleh Pradhipta dan Suryani (2015) meneliti 

tentang “Pengaruh Terapi Musik Mozart Terhadap Nyeri haid (Dismenorea) Pada 

Masa Remaja Putri Kelas II di SMAN 1 Karangnongko Klaten". Metode penelitian 
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yang digunakan adalah penelitian Quasy eksperimental dengan rancangan one group pretest-

posttest design. Dalam uji statistik peneliti menggunakan uji paired t-test, didapatkan nilai 

11,255 lebih besar dari t tabel t(0,05)(24) = 1,711 dengan p-value sebesar 0,000. Terlihat 

bahwa p-value 0,000 < (0,05), ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

pada pemberian terapi musik terhadap nyeri haid (dismenorea) pada remaja putri kelas 

II di SMAN I Karangnongko Klaten. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel 

independen, metode, subyek, uji statistik, dan lokasi penelitian. Variabel yang peneliti 

gunakan adalah pemberian terapi musik-warna, hypnotherapy, dan kombinasi terapi 

musik-warna dan hypnotherapy. Metode yang peneliti gunakan adalah Quasy 

eksperimental dengan rancangan pretest post test with control group design. Subyek yang peneliti 

gunakan adalah mahasiswi S1 Keperawatan angkatan 2014-2016 yang mengalami 

dismenore primer, Uji statistik menggunakan one way anova dan uji lanjut duncan, 

sedangkan untuk lokasi penelitiannya adalah bertempat di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Aishya dan Latipun (2016) meneliti 

tentang “Terapi Warna Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Remaja Yang Hamil Di 

luar Nikah”. Kecemasan menimbulkan gejala seperti nyeri dan kekakuan pada otot-

otot, adanya kedutan pada otot, gertakan gigi, dan suara tidak stabil; gejala, seperti nyeri 

di dada, takikardi, denyut nadi mengeras, seperti penglihatan kabur, perasaan seperti 

ditusuktusuk, muka merah, pucat, dan lemas. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode Quasi eksperimen dengan pretest dan posttest without cotrol group design. Hasil analisa 

menggunakan uji Mann-Withney menunjukan nilai Z = -2,619; p = 0,09 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya perbedaan kecemasan antara kelompok kontrol dan 
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eksperimen setelah diberikan intervensi berupa terapi warna. Kecemasan yang 

menurun mencegah timbulnya efek negatif bagi tubuh. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada variabel 

independen, dependen, metode, uji statistik, subyek dan lokasi penelitian. Variabel 

yang peneliti gunakan adalah pemberian terapi musik-warna, hypnotherapy, dan 

kombinasi terapi musik-warna dan hipnotherapy. Variabel dependent yang digunakan 

adalah penurunan skala nyeri dismenore pada mahasiswi penderita dimenore primer. 

Metode yang peneliti gunakan adalah Quasy experiment dengan rancangan pretest post test 

with control group design. Subyek yang peneliti gunakan adalah mahasiswi S1 Keperawatan 

angkatan 2014-2016 yang mengalami dismenore primer, uji statistik dengan one way 

anova dan uji lanjut duncan, sedangkan untuk lokasi penelitiannya adalah bertempat di 

Universitas Muhammadiya Malang. 

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumarwanto (2015) meneliti 

tentang “ Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi 

Dengan Skala Nyeri Sedang-Berat Di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar ”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pre-eksperimental, dengan 

menggunakan rancangan penelitian one group pre-test-post-test design. Pengumpulan data 

dilakukan dengan pengisian kuesioner skala nyeri NRS. Analisa menggunakan uji t 

yaitu uji t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai significan < 0,001 

(p>0,05) artinya hipnoterapi berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri post 

operasi. Direkomendasikan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar agar 

menerapkan hipnoterapi sebagai salah satu terapi nonfarmakologi untuk menurunkan 

intensitas nyeri post operasi. 
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Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel 

independen, dependen, metode, uji statistik, subyek dan lokasi penelitian. Variabel 

yang peneliti gunakan adalah pemberian terapi musik-warna, hypnotherapy, dan 

kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy. Metode yang peneliti gunakan 

adalah Quasy experiment dengan rancangan pretest post test with control group design. Subyek 

yang peneliti gunakan adalah mahasiswi S1 Keperawatan angkatan 2014-2016 yang 

mengalami dismenore primer, sedangkan untuk lokasi penelitiannya adalah bertempat 

di Universitas Muhammadiya Malang.  

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Pradiyanti, Sardjono dan 

Fevriasanty (2014) meneliti tentang “ Perbandingan Efektifitas Antara Aromaterapi 

Bunga Mawar dengan Masase dalam Menurunkan Intensitas Nyeri pada Dismenore 

Primer dengan Perlakuan Standar Kompres Hangat ’’. Metode penelitian 

menggunakan desain eksperimental semu tanpa acak (quasy experimental non randomized 

control group pretest posttest design).  Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 

aromaterapi lebih efektif dalam menurunkan intensitas nyeri pada dismenore primer 

dibandingkan dengan masase dan kompres hangat. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada variabel 

independen, metode, subyek dan lokasi penelitian. Variabel yang peneliti gunakan 

adalah pemberian terapi musik-warna, hypnotherapy, dan kombinasi terapi musik-

warna dan hypnotherapy. Metode yang peneliti gunakan adalah Quasy experiment design 

dengan rancangan pretest post test with control group design. Subyek yang peneliti gunakan 

adalah mahasiswi S1 Keperawatan angkatan 2014-2016 yang mengalami dismenore 

primer, sedangkan untuk lokasi penelitiannya adalah bertempat di Universitas 

Muhammadiya Malang. 
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1.6  Batasan Penelitian  

Menghindari luasnya pembahasan dalam penelitian dan intervensi yang 

digunakan dalam penelitian, maka peneliti membuat batasan penelitian 

1. Peneliti hanya meneliti mahasiswi S1 Keperawatan angkatan 2014-2016 yang 

menderita dismenore primer di Universitas Muhammadiyah Malang yang sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti 

2. Peneliti mengukur skala nyeri dismenore pre dan post intervention dengan 

menggunakan alat ukur skala nyeri Numeric Rating Scale (NRS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


