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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1   Kerangka Konseptual Penelitian 

Wanita pasti mengalami menstruasi. Pada masa pertengahan fase folikuler, kadar 

FSH (Follicle Stimulating Hormone) akan meningkat dan merangsang sel telur untuk 

memproduksi hormon estrogen. Pada saat estrogen meningkat maka kadar 

progesteron akan menurun (Anurogo, 2011:50). Penurunan kadar progesteron 

berlebih menyebabkan terganggunya stabilitas membran lisosom dan pelepasan enzim.  

Kadar progesteron yang rendah akibat regresi korpus luteum menyebabkan 

terganggunya stabilitas membran lisosom dan juga meningkatkan pelepasan enzim 

fosfolipase-A2 yang berperan sebagai katalisator dalam sintesis prostaglandin melalui 

proses aktivasi fosfolipase yang menyebabkan terjadinya hidrolisis senyawa fospolipid 

yang kemudian menghasilkan asam arakidonat (Ahrend, et al. 2007:354). Asam 

arakidonat dapat dimetabolisme melalui dua jalur. Melalui jalur siklooksigenase dan 

lipoksigenase asam arakidonat menghasilkan prostaglandin, leukotrien dan 

tromboksan. Selain prostaglandin, leukotrien berperan serta dalam timbulnya rasa nyeri 

saat menstruasi (Price, 2015:63). Peran leukotrien dalam terjadinya dismenore primer 

adalah meningkatkan sensitivitas serabut saraf nyeri uterus, dan berperan dalam 

penyusutan atau penciutan otot polos saat terjadinya peradangan, sehingga terjadilah 

nyeri pada saat menstruasi (Anindita, 2010:17). 

Melalui proses metabolisme asam arakidonat prostaglandin terbagi menjadi dua 

jenis. Prostaglandin jenis yang pertama adalah prostaglandin F2-alfa yang merupakan 

suatu hasil siklooksigenase yang dapat mengakibatkan hipertonus dan vasokonstriksi 
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pada miometrium sehingga terjadi iskemia dan nyeri menstruasi. Kedua adalah 

prostaglandin E-2 yang turut serta menyebabkan dismenore primer. Peningkatan level 

prostaglandin F2-alfa dan prostaglandin E-2  akan meningkatkan rasa nyeri pada 

dismenore primer (Anindita, 2010:17). 

Dismenore dapat diatasi tergantung pada bagaimana mekanisme koping tiap 

individu, apabila individu tersebut tidak memiliki mekanisme koping, maka dia akan 

terperangkap dengan rasa nyeri dan tubuh akan merespon nyeri tersebut sebagai 

stressor yang kemudian akan memperparah simptom. Adanya tekanan maupun faktor 

stres lainnya akan mempengaruhi keparahan rasa nyeri penderita dismenore primer .  

Seseorang yang mengalami stres, maka stres tersebut akan menstimulasi respon 

neuroendokrin sehingga menyebabkan CRH (Corticotrophin Releasing Hormone) yang 

merupakan regulator hipotalamaus utama untuk menstimulasi sekresi ACTH 

(Adrenocorticotrophic Hormone) dimana ACTH ini dapat meningkatkan sekresi kortisol 

adrenal dan menyebabkan sekresi FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing 

Hormone) terhambat sehingga perkembangan folikel terganggu. Hal ini menyebabkan 

sintesis dan pelepasan progesteron terganggu (Angel, Armini, & Pradanie, 2015:274-

275). 

Kortisol menyebabkan otot-otot  tubuh menjadi tegang, dan menyebabkan otot 

rahim berkontraksi secara berlebihan.  Kontraksi otot rahim yang berlebihan dapat 

menimbulkan rasa nyeri yang berlebih pada saat menstruasi. Meningkatnya stres dapat 

menyebabkan meningkatnya aktivitas saraf simpatis yang  menyebabkan peningkatan 

skala nyeri menstruasi dengan peningkatan kontraksi uterus (Sari, Nurdin, & Defrin, 

2015: 567-570). 
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Solusi untuk menangani masalah dismenore diantaranya adalah dengan 

pemberian kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy. Hypnotherapy dan 

terapi musik-warna yang diberikan akan diterima oleh impuls saraf telinga kemudian 

menurunkan gelombang otak ke posisi Theta. Gelombang Theta kemudian 

merangsang pengeluaran serotonin. Serotonin berfungsi dalam mencegah 

progesteron menurun drastis dengan cara menghambat peningkatan produksi kortisol 

yang disebabkan oleh stres. Mekanisme ke dua yaitu musik-warna akan merangsang 

otak mengeluarkan GABA (gamma-amnobutyric acid) yang berfungsi menekan 

peningkatan produksi kortisol dan juga merangsang stimulasi endorfin. 

Mekanisme ke tiga adalah merangsang penurunan sinyal amigdala yang akan 

merangsang pituitari untuk menstimulasi pengeluaran endorfin. Endorfin akan 

berfungsi sebagai opiat alami yang kekuatannya sebanding dengan morfin. Endorfin 

beperan dalam menghambat sensitivitas serabut saraf, dan menghambat peningkatan 

kontraksi miometrium. Ketika peningkatan prostaglandin, peningkatan kontraksi 

miometrium dan peningkatan sensitivitas serabut saraf dihambat maka nyeri 

dismenore yang sebelumnya sudah timbul akan mengalami penurunan skala nyeri. 

Penurunan skala nyeri tersebut diperkuat dengan adanya efek dari endorfin yang akan 

menimbulkan perasaan bahagia dan menciptakan kondisi rileks sehingga penderita 

dismenore akan fokus pada perasaan bahagia tersebut dan akan menyebabkan 

penurunan rasa nyeri yang sebelumnya ada menjadi berkurang hingga menghilang.  
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian kerangka konseptual penelitian tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1 : “Pemberian kombinasi terapi musik-warna dan hypnotherapy efektif terhadap 

penurunan skala nyeri dismenore primer pada mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2014-2016’’. 

 

 


