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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Remaja

1. Definisi Remaja

Herlock pada tahun 1992 dalam buku karya Muhammad Ali dan

Muhammad Asrori (2009) mendefinisikan, remaja adalah usia 13-18

tahun, remaja didefenisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa.

Batasan usia remaja menurut WHO tahun 2007 (badan PBB kesehatan

dunia) adalah 12 sampai 24 tahun, Namun jika pada usia remaja

seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan

remaja lagi. Sebaliknya jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih

tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka dimasukkan kedalam

kelompok remaja.

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari

bahasa latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk

mencapai kematangan”. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan

mencapai kematangan fisik, mental, social dan emosional. Umumnya

masa ini berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu masa

duduk dibangku sekolah menengah. Perkembangan hormone pada remaja

putri menyebabkan mereka mulai mengalami menstruasi yang seringkali

pada awal mengalaminya menimbulkan kegelisahan (Ali M, 2009).
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2. Perubahan fisik dan fisiologis

Kummalasari dan Iwan tahun 2012 menyatakan bahwa tumbuh

kembang remaja merupakan proses atau tahapan perubahan atau transisi

dari masa kekanak-kanak ke dewasa yang ditandai dengan berbagai

perubahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Perubahan fisik meliputi perubahan yang bersifat badaniah, baik yang

bias dilihat dari luar maupun yang tidak dilihat. Perubahan fisik pada

remaja perempuan menurut Indriyani (2014) sebagai berikut :

1) Tubuh bertambah berat dan tinggi, 2) Tumbuh rambut halus

didaerah pubis dan ketiak, 3) Payudara membesar, 4) Pinggul

melebar, 5) Kulit dan rambut mulai berminyak, 6) Keringat

bertambah banyak, 7) Lengan dan tungkai kaki bertambah

panjang, 8) Tangan dan kaki bertambah besar, 9) Tulang

wajah mulai memanjag dan membesar, 10) Indung telur mulai

membesar, 11) Menstruasi

b. Perubahan emosional yang tercermin dari sikap dan tingkah laku.

Emosi sendiri adalah perasaan yang mendalam yang biasanya

menimbulkan perbuatan atau prilaku. Perasaan dapat dipakai

berkaitan dengan keadaan fisik dan psikis. Pada masa remaja

kepekaan emosional menjadi menignkat sehingga dapat

mengekspresikan luapan emosi yang besar (Indriyani & Asmuji,

2014).
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B. Menstruasi

1. Definisi Menstruasi

Menstruasi merupakan hal fisiologis pada wanita yang terjadi dari

masa menarche sampai menopause dan merupakan peristiwa penting

yang terjadi pada gadis remaja. Hal ini menandakan bahwa alat

reproduksinya berfungsi dengan normal (Marimbi, 2011). Menstruasi atau

haid adalah perdarahan secara periodic dan siklik dari uterus, disertai

pelepasan (deskuamasi) endometrium (Proverawati & maisaroh, 2009).

Kasdu (2005) menyatakan bahwa menstruasi suatu proses keluarnya

darah dari Rahim wanita yang terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh

sel sperma dimana proses pengeluaran darah tersebut terjadi secara

perodik. Saat terjadi haid sering muncul keluhan atau gangguan

khususnya para wanita produktif terutama pada remaja yaitu sering

terjadinya nyeri haid (dismenore).

2. Fisiologi Menstruasi

Menstruasi adalah suatu kejadian perdarahan melalui vagina

seseorang perempuan sehat, yang terjadi sejak usia belasan tahun dan

merupakan pertanda sudah memasuki akal balik. Haid berlangsung sejak

datang pertama kali (Menarche), sampai berhenti pada masa menopause.

Haid pertama kali (menarche) pada umur 11-14 tahun, dan berhenti pada

masa menopause sekitar umur 50-an (Yatim, 2001).

Menstruasi adalah perdarahan secara periodic dan siklik dari uterus,

disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium, kelenjar hipotalamus,

hipofisis dan ovum yang matur dan memperbarui jaringan uterus untuk
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persiapan pertumbuhan atau fertilisasi. Jumlah darah yang keluar saat

haid rata – rata 33,2 ±16 cc (Winkjosastro, 2007).

3. Hormon yang Memengaruhi Menstruasi

Hanifah (2005) menyatakan, system hormonal yang mempengaruhi

siklus menstruasi ada 3 :

1. FSH-RH (Follicle Stimulating Hormone Releasing Hormone) yang

dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan

FSH.

2. LH-RH (Letuinizing Hormone Releasing Hormone) yang dikeluarkan

hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH.

3. PIH (Prolactine Inhibiting Hormone) yang menhambat hipofisis

untuk mengeluarkan prolactin.

Pada setiap siklus menstruasi, FSH yang dikeluarkan oleh hipofisis

merangsang perkembangan folikel-folikel didalam ovarium (indung

telur). Pada umumnya hanya 1 folikel yang terangsang namun dapat

berkembang menjadi lebih dari 1, dan folikel tersebut berkembang

menjadi folikel de graaf yang membuat estrogen. Estrogen ini menekan

produksi FSH, sehingga hipofisis mengeluarkan hormone yag kedua yaitu

LH, produksi hormone LH maupun FSH berada di bawah pengaruh

releasing hormone yang disalurkan hipotalamus ke hipofisis. Penyaluran

RH dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap

hipotalamus kehipofisis. Penyaluran RH dipengaruhi oleh mekanisme

umpan balik estrogen terhadap hipotalamus.
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Produksi hormone gonadotropin (FSH dan LH) yang baik akan

menyebabkan pematangan folikel de graaf yang mengandung estrogen.

Estrogen mempengaruhi pertumbuhan dari endometrium. Dibawah

pengaruh LH, folikel de graaf menjadi matang sampai terjadi ovulasi.

Setelah ovulasi terjadi, dibentuklah korpus rubrum yang akan menjadi

korpus luteum, dibawah pengaruh LH dan LTH (luteotropbic hrmone),

suatu hormone gonadotropik. Korpus luteum menhasilkan progresteron

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kelenjar endometrium. Bila tidak

ada pertumbuhan maka korpus luteum berdegenerasi dan mengakibatkan

penurunan kadar estrogen dan progresteron. Penurunan kadar hormone ini

menyebabkan degenerasi, perdarahan dan pelepasan endometrium. Proses

ini disebut haid atau mentruasi. Apabila terdapat pembuahan dalam masa

ovulasi, maka korpus luteum tersebut dipertahankan (Hanifah, 2005).

4. Siklus dan Fase Menstruasi

Pada siklus menstruasi di endometrium dipersiapkan secara teratur

untuk menerima ovum yang dibuahi setelah terjadi ovulai, dibawah

pengaruh secara ritmik hormone – hormone ovuarium : estrogen dan

progresteron. Siklus wanita memliki 2 ovarium dimana masing – masing

menyimpan sekitar 200,000 hingga 400,000 telur yang belum

matang/folikel. Normalnya hanya satu atau bebarapa sel telur yang

tumbuh setiap periode menstruasi di sekitar hari ke 14 sebelum

menstruasi berikutnya, karena sel telur tersebut akan dilepaskan dari

ovarium dan kemudian berjalan menuju tuba falopi untuk kemudian

dibuahi. Proses pelepasan ini disebut dengan ovulasi. Ketika sel telur
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tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma maka sel telur tersebut akan

dilepaskan yang disebut dengan menstruasi.

Siklus menstruasi terdiri dari empat fase, adapun fase fase menstruasi

diantaranya fase menstruasi, fase proliferasi atau fase folikuler, fase

ovulasi atau fase luteal dan fase pasca ovulasi atau fase sekresi.

a. Fase menstruasi adalah peristiwa peluruhan dari sel ovum matang

yang tidak dibuahi bersamaan dengan perobekan dinding

endometrium. Hal ini juga terjadi karena tidak adanya kandungan

hormone dalam darah akibat berhentinya seksresi hormone

estrogen dan progesterone. Dalam fase menstruasi endometrium

dilepaskan dari dinding uterus disertai perdarahan, Hal ini

mengakibarkan dilepaskannya vasokonstriktor prostaglandin

sebagai mediator inflamsai, Kemudian jaringan dekuamasi, di

dalam kavum uteri, ditambah efek kontraksi sehingga semuanya

akan merangsang kontraksi uterus yang menyebabkan

dikeluarkannya semua isi uterus, Fase ini berlangsung 3-5 hari.

b. Fase poliferasi atau fase folikuler ditandai dengan adanya

penurunan hormone progresteron yang akan memacu kelenjar

hipofisis untuk mensekresikan FSH (Follice Stimulating

Hormone) dan merangsang folikel dalam ovarium, serta

menyebabkan diproduksinya kembali hormone estrogen. Sel

folikel de graaf nantinya akan berkembang menjadi sel folikel de

Graaf yang matang dan menghasilkan hormone estrogen yang

akan merangsang keluarnya LH (Luteizing Hormone) dan hipofisi.

Hormone estrogen yang dihasilkan tersebut dapat menghambat
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sekresi FSH, tetapi dapat juga memprebaiki dinding endometrium

yang telah robek. (Purnamadewi, 2014).

c. Fase ovulasi atau fase luteal ditandai dengan adanya skresi dari

LH yang akan memacu pematangan sel ovum pada hari ke-14

sesudah menstruasi hari pertama. Sel ovum yang telah matang ini

akan meninggalkan foikel yang akan menyebabkan foikel

mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum

memiliki fungsi untuk menghasilkan hormone progresteron yang

berperan untuk mepertebal dinding endometrium yang kaya akan

pembuluh darah.

d. Fase pasca ovulasi atau fase sekresi ditandai dengan mengecilnya

dan menghilangnya corpus luteum dan berubah menjadi corpus

albicans. Corpus albicans berfungsi sebagai penghambat sekresi

hormone estrogen dan progresteron yang akan menyebabkan

hipofisis secara aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan

terhentinya sekresi hormone progesterone makan akan terhentinya

juga proses penebalan dinding endometrium yang akan

menyebabkan endometrium menjadi kering dan robek. Pada saat

ini fase perdarahan atau menstruasi (Proverawati & Misaroh,

2009)
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Gambar 2.1 Siklus Mentruasi (Sumber: Wikipedia)

C. Nyeri

1. Definisi nyeri

Internasional Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah

sensori subyektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat

terkait dengan kerusakan jaringan actual maupun potensial, atau

menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan atau factor lain sehingga

individu merasa tersiksa, menderita, yang akhirnya akan mengganggu

aktivita sehari – hari, psikis dan lain lain (Hartwig dan Wilson, 2005).

Nyeri sering dijelaskan dan istilah destruktif jaringan seperti ditusuk –

tusuk, panas terbakar, melili, mual dan  disertai dengan rasa cemas. Rasa

nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang akan timbul bila ada

kerusakan jaringan yang akan menyebabakan individu bereaksi dengan

memindahkan stimulus nyeri. Tetapi persepsi nyeri diartikan berbeda –

beda antar individu (Asmadi 2008).
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Maryunani (2010) menyatakan bahwa munculnya nyeri sangat

berkaitan dengan reseptor dan adanya rangsangan. Reseptor nyeri yang

dimaksud adalah nociceptor, merupakan ujung – ujung saraf sangat bebas

yang memiliki atau bahkan myelin yang tersebar pada kulit dan mukosa,

khususnya pada organ visceral, persendian, dinding arteri, hati dan

kandung empedu. Reseptor nyeri dapat memberikan respon akibat adanya

stimulasi atau rangsangan. Stimulasi tersebut dapat berupa zat kimiawi

seperti histamine, brakidin, prostaglandin dan macam macam asam yang

dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan

oksigenasi. Stimulasi yang lain dapat berupa termal, listrik, atau mekanis.

Kombinasi antara penigkatan kadar prostaglandin dan penignkatan

kepekaan myometrium menimbulkan tekanan intra uterus sampai 400

mmHg dan menyebabkan kotraksi miometrium. Kontraksi miometrium

yang disebabkan oleh prostaglandin akan mengurangi aliran darah,

sehigga terjadi iskemia sel – sel miometrium yang mengakibatkan

timbulnya nyeri spasmodic. Sebagian wanita mengalami nyeri saat

mestruasi dan ini sangat mengganggu aktivitas sehari – hari mereka,

(Harel, 2006)

2. Fisiologi Nyeri

Munculnya nyeri berkaitan erat dengan reseptor dan adanya

rangsangan. Reseptor nyeri tersebar pada kulit dan mukosa dimana

reseptor nyeri memberikan respon jika adanya stimulasi atau rangsangan.

Stimulasi tersebut dapat berupa zat kimia seperti histamine, bradikinin,

prostaglandin dan berbagai macam asam yang terlepas apabila terdapat
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kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigen. Stimulasi yang lain

dapat berupa termal, listrik atau mekanis (Smeltzer & Bare, 2002)

Nyeri dapat dirasakan jika reseptor nyeri tersebut menginduksikan

serabut saraf perifer afren yaitu serabut A-delta dan serabut C. Serabut A-

delta memiliki myelin, mengimpulskan nyeri dengan cepat, sensasi yang

tajam, jelas melokalisir sumber nyeri dan mendeteksi intensitas nyeri.

Serabut C tidak memiliki myelin, berukuran sangat keci, menyampaikan

impuls yang terlokalisasi buruk, visceral dan terus-menerus (Potter &

Perry, 2005). Ketika serabut C dan A-delta menyampaika ransang dari

serabut saraf perifer maka akan melepaskan mediator biokimia yang aktif

terhadap respon nyeri, sperti : kalium dan prostaglandin yang keluar jika

ada jaringan yang rusak. Transmisi stimulus nyeri berlanjut dispanjang

serabut saraf aferen sampai berakhir di bagian kornu dorsalis medulla

spinalis. Di dalam kornu dorsalis, neurotransmitter menyebabkan suatu

transmisi sinapsis dari saraf perifer ke saraf traktus spinotalamus.

Selanjutnya informasi disampaikan dengan cepat ke pusat thalamus

(Potter & Perry, 2005)
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Bagan 2.1 Fisiologi nyeri (Perry & Potter, 2006)

3. Klasifikasi nyeri (Asmadi 2008)

Nyeri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan

pada tempat, sifat, berat ringannya nyeri dan waktu lamanya serangan.

a. Nyeri berdasarkan tempatnya :

1. Pheriperal pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan

tubuh misalnya pada kulit, mukosa.

Stimulasi nyeri : Zat kimia, listrik,
kekurangan jaringan, trauma jaringan dan

lain-lain

Pelepasan mediator nyeri ( histamine, prostaglandin,
serotonin, ion kalium dan lain-lain

Merangsang Nosireseptor
(Reseptor nyeri)

Dihantarkan Serabut tipe Aα
dan Serabut tipe C

Medula spinalis

Sistem Aktivasi
Retikuler

Area grisea
periakueduktus

Sistem Aktivitas
Retikuler

Talamus
Hipotalamus dan

system limbik Talamus

Otak (Kortek Somatosensorik)
Persepsi

Nyeri

Nyeri
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2. Deep pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh

yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh visceral.

3. Refered pain, yaitu nyeri dalam yang disebabkan karena

penyakit organ/struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke

bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan daerah asal nyeri.

4. Central pain, yaitu nyeri yang terjadi karena perangsangan

pada system saraf pusat, spinal cord, batang otak, thalamus

dan lain-lain.

b. Nyeri berdasarkan sifatnya :

1. Incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu

menghilang

2. Steady pain, yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta

dirasakan dalam waktu yang lama.

3. Paroxysmal pain, yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas

tinggi dan kuat sekali. Nyeri tersebut biasanya menetap ± 10-

15 menit, lalu menghilang, kemudian timbul lagi.

c. Nyeri berdasarkan berat ringannya :

1. Nyeri ringan, yaitu nyeri dengan intensitas rendah

2. Nyeri sedang, yaitu nyeri yang menimbulkan reaksi

3. Nyeri berat, yaitu dengan intensitas tinggi

d. Nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan (Tabel 2.1)

1. Nyeri akut, yaitu nyeri yang dirasakan dalam waktu yang

singkat dan berakhir kurang dari enam bulan, sumber dan

daerah nyeri diketahui dengan jelas. Rasa nyeri mungkin



22

sebagai akibat dari luar, seperti luka operasi, ataupun pada

suatu penyakit arteriosclerosis pada arteri coroner.

2. Nyeri kronis, nyeri yang dirasakan lebih dari enam bulan.

Nyeri kronis ini polanya beragam dan berlangsung berbulan –

bulan bahkan bertahun – tahun. Ragam pola tersebut ada yang

nyeri timbul dengan periode yang diselingi interval bebas dari

nyeri lalu timbul kembali lagi nyeri dan begitu seterusnya.

Ada pola nyeru kronis yang konstan, artinya rasa nyeri

tersebut terus menerus terasa makin lama semakin meningkat

intensitasnya walaupun telah diberikan pengobatan. Misalnya,

pada nyeri karena neoplasma (Asmadi, 2008).

Tabel 2.1 Perbedaan nyeri akut dan kronis (Asmadi, 2008).

4. Mekanisme Nyeri

Beberapa teori yang menjelaskan mekanisme transmisi nyeri. Teori

tersebut di antaranya adalah, the specificity theory, the intensity theory

dan the gate control theory.

Nyeri Akut :
1) Waktu : Kurang dari enam bulan
2) Daerah nyeri terlokalisasi
3) Nyeri terasa tajam seperti

ditusuk, disayat, dicubit dan lain-
lain

4) Respons system saraf simpatis :
takikardia, peningkatan respirasi,
peningkatan tekanan darah, pucat,
lembap, berkeringat, dan dilatasi
pupil.

5) Penampilan pasien tampak
cemas, gelsah, dan terjadi
ketegangan otot

Nyeri Kronis :
1) Waktu : Lebih dari enam bulan
2) Daerah nyeri menyebar
3) Nyeri terasa tumpul seperti ngilu,

linu, dan lain-lain.
4) Repons system saraf parasimpatis

: penurunan tekanan darah,
bradikardia, kulit kering panas
dan pupil konstriksi

5) Penampilan pasien tampak
depresi dan menarik diri.
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a. The Specificity Theory (Teori Spesifik)

Otak menerima informasi mengenai objek eksternal

dan struktur tubuh melalui saraf sensoris. Saraf sensoris untuk

setiap indra perasa bersifat spesifik. Artinya, saraf sensoris

dingin hanya dapat dirangsang oleh sensasi dingin, bukan oleh

panas. Begitu pula dengan sarat sensoris lainnya.

Dua tipe serabut saraf yang menghantarkan stimulasi

nyeri yaitu serabut saraf tipe delta A dan serabut saraf tipe C.

Tabel 2.2 Perbedaan serabut saraf nyeri tipe delta-A dan C

Teori spesifik mekanisme transmisi nyeri, timbulnya sensasi nyeri

berhubungan dengan pengaktifan ujung-ujung serabut saraf bebas oleh

perubahan mekanik, rangsangan kimia, atau temperature yang berlebihan.

Persepsi nyeri yang dibawa oleh serabut saraf nyeri diproyeksikan oleh

spinotalamik ke spesifik pusat nyeri di thalamus.

b. The Intensity Theory (Teori Intensitas)

Nyeri adalah hasil rangsangan yang berlebihan pada

reseptor. Setiap rangsangan sensori punya potensi untuk

meimbulkan nyeri jika intensitasnya cukup kuat.

Serabut saraf tipe delta-A :
1) Daya hantar sinyal relative cepat
2) Bermielin halus dengan diameter

2-5 mm
3) Membawa rangsangan nyeri yang

menusuk
4) Serabut saraf tipe ini berakhir di

kornu dorsalis dan lamina I.

Serabut saraf tipe C :
1) Daya hantar sinyal lebih lambat
2) Tidak bermielin dengan diameter

0,4 – 1,2 mm
3) Membawa rangsangan nyeri

terbakar dan tumpul
4) Serabut saraf tipe ii berakhir di

lamina II, III dan IV.
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c. The Gate Control Theory (Teori Kontrol Pintu)

Teori ini menjelaskan transmisi nyeri. Kegiatannya

bergantung pada aktivitas serat saraf aferen berdiameter besar

atau kecil yang dapat mempengaruhi sel saraf di substansia

gelatinosa. Aktivitas serat yang berdiameter besar

menghambat transmisi yang artinya “pintu tertutup”

sedangkan serat saraf yang berdiameter kecil mempermudah

transmisi yang artinya “pintu dibuka”.

Tetapi menurut penelitian terakhir, tidak ditemukan

hambatan presinaptik. Hambatan oleh presinaptik pada serat

berdiameter besar maupun kecil hanya terjadi bila serat

tersebut diserang secara berturut-turut. Oleh karena tidak

semua sel saraf di substansia gelatinosa menerima input

konvergen dari sel saraf besar maupun kecil baik yang

membahayakan atau tidak, maka peranan control pintu ini

menjadi tidak jelas (Asmadi, 2008).

5. Alat ukur nyeri

Skala pengukuran sangat diperlukan untuk mengetahui derajat nyeri

yang dialami pasien, terdapat beberapa instrument yang dapat digunakan

untuk mengukur skala nyeri pasien, diantaranya: Skala Pendeskripsian

Verbal (Verbal Descriptor Scales), Skala Nyeri Analog Visual (Visual

Analog Scale), Skala Nyeri Menurut Bourbanis dan Skala Penilaian Nyeri

Numerik (Numerical Rating Scale). Pada penelitian ini peneliti

menggunakan pengukuran Skala Nyeri NRS (Numerical Rating Scale).
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Skala penilaian nyeri numeric (Numerical Rating Scale) lebih

digunakan untuk mengganti alat pendeskrisian kata. Dalam hal ini, pasien

menilai nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala angka 0-10.

Skala ini merupakan skala yang paling efektif digunakan untuk mengkaji

intensitas nyeri sebelum dan sesudah pasien diberikan intervensi. Apabila

digunakan skala untuk menilai intensitas nyeri, maka patokan 10cm

sangat direkomendasikan (AHCPR, 1992 dalam Potter & Perry, 2006).

Gambar 2.2 Skala Pengukuran Nyeri Numerik (Numerical
Rating Scale)

Kriteria level nyeri dalam Numerical Rating Scale adalah 0 tidak

nyeri, 1-3 nyeri ringan (nagging, annoying, interfering little with ADL), 4-

6 nyeri sedang (interferes significantly with ADL), 7-10 nyeri berat

(disabling ; unable to perform ADL) (Annonymous, 2017).

D. Dismenore

1. Definisi Dismenore

Dismenore adalah kondisi medis yang terjadi pada saat haid atau

menstruasi yang ditandai dengan nyeri atau rasa sakit di derah perut dan

panggul yang dapt mengganggu aktivitas sehari – hari dan memerlukan

pengobatan. Wanita yang mengalami dismenore memproduksi

prostaglandin 10 kali lebih banyak dari wanita yang tidak dismenore.

Prostaglandin ini menyebabkan terjadinya kontraksi uterus (Lestari,

2013).
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Dismenore adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim dan

terjadi selama mentruasi. Dismenore atau disebut juga algomenore,

berarti haid yang sukar. Diartikan sebagai nyeri seperti kejang/kolik dan

biasanya pertama dirasakan ketika mulai perdarahan dan terus

berlangsung hingga 32-48 jam. Nyeri yang dirasakan akibat kontraksi

disritmik myometrium yang menampilkan satu atau lebih gejala, mulai

dari nyeri ringan sampai berat pada bagian perut bawah, bokong dan nyeri

sponsmadik pada sisi medial paha. Pada keadaan yang berat disertai

gejala dan tanda, mulai dari mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala,

sampai pingsan, sehingga memaksa penderita untuk instrahat dan

meninggalkan pekerjaan atau cara hidupnya sehari – hari, untuk beberapa

jam atau beberapa hari (Simanjuntak, 2008).

2. Klasifikasi Dismenore

Dismenor dapat diklasfikasikan menjadi 2 macam yaitu dismenore

primer dan dismenore skunder. Dismenore primer yaitu nyeri haid yang

dijumpai tanpa kelainan pada alat – alat genitalia yang nyata, sedangkan

dismenore sekundernya yaitu nyeri haid yang disebabkan oleh kelainan

ginekologi salpingitis, kronika, endometriosis uteri dan lain – lain

(Prawirohardjo & Wiknjosastro 2008).

Dismenore primer adalah nyeri yang timbul dua sampai tinga tahun

selama menarche biasanya pada bulan – bulan atau tahun – tahun pertama

haid. Banyak terjadi pada usia antara 15-25 tahun kemudian frekuensinya

menurun sesuai dengan pertambahan usia dan biasanya berhenti setelah

melahirkan. Sedangkan dismenore skunder terjadi setelah bertahun –

tahun dari menstruasi normal dan yang menjadi penyebabnya adalah dari



27

penyakit Rahim, saluran telur atau indung telur. Dismenore sekunder ini

jarang sekali terjadi sebelum usia 25 tahun dan jarang ditemukan diusia

sebelum 30 tahun. Rasa nyeri yang timbul disebabkan karena adanya

kelainan pada daerah pelvis, misalnya endometriosis, mioma uteri (tumor

jinak kandungan), stenosis serviks, dan malposisi uterus. (Alfrianne,

2008).

Dismenore memang merupakan permasalahan ginekologi yang

banyak menyerang wanita muda, namun dismeore yang sering terjadi

adalah dismenore primer (Nataria, 2011).

3. Perbedaan karakteristik Dismenore Primer dan Dismenore Sekunder

menurut (Purnamadewi, 2014).

1. Dismenore Primer

a. Mengenai seseorang dengan usia lebih muda

b. Timbul segera setelah siklus haid yang teratur

c. Nyeri seperti kejang uterus

d. Nyeri timbul mendahului haid, dan kemudian hilang bersamaan

dengan keluarnya haid

e. Sering memberikan respon pada engobatan medikamentosa

f. Sering disertai mual, mutah, diare, kelelahan dan nyeri kepala.

2. Dismenore Sekunder

a. Mengenai pada seseorang dengan usia lebih tua

b. Timbulnya tidak menentu

c. Tidak berhubungan dengan paritas

d. Nyeri terus – menerus
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e. Nyeri mulai pada saat haid dan meningkat beramaan dengan

keluarnya haid

f. Sering memerlukan tindakan operatif

g. Tidak disertai mual, muntah, diare, kelelahan dan nyeri kepala

4. Patofisiologi Dismenore Primer

Dismenore primer adalah rasa nyeri yang terjadi selama masa

menstruasi dan selalu berhubungan dengan siklus ovulasi. Hal ini

disebabkan oleh kontraksi dari myometrium yang diinduksi oleh

prostaglandin tanpa adanya kelainan patologis pelvis. Pada remaja dengan

dismeore primer akan dijumpai peningkatan produksi prostaglandin oleh

endometrium. Pelepasan prostaglandin terbanyak selama menstruasi

didapati pada 48 jam pertama dan behubungan dengan beratnya gejala

yang teradi.

Prostaglandin F2α (PGF2α) adalah perantara yang paling berperan

dalam terjadinya disminore primer. Prostaglandin ini merupakan stimulan

kontraksi myometrium yang kuat serta efek vasokonstriksi pembuluh

darah. Peningkatan PGF2α dalam endometrium diikuti dengan penurunan

progresteron pada fase luteal membuat membran lisosomal mejadi tidak

stabil sehingga melepaskan enzim lisosomal. Pelepasan enzim ini

menyebabkan pelepasan enzim phospholipase A2 yang berperan pada

konversi fosfolipid menjaadi asam arakidonat. Selanjutnya menjadi

PGF2α dan prostaglandin E2 (PGE2) melalui siklus endoperoxidase

dengan perantara prostaglandin G2 (PGG2) dan prostaglandin H2

(PGH2). Peningkatan kadar prostaglandin ini mengakibatkan

peningkatan tonus myometrium dan kontraksi uterus yang berlebihan
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sehingga menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Nyeri yang dirasakan

bila menjalar hingga kedaerah pinggang dan paha hal ini dikarenakan

pada daerah tersebut dipersarafi oleh T12, L1, L2, L3, S2, S3 dan S4 yang

akan memberikan penyebaran nyeri ke daerah tersebut. (Alfrianne, 2008).

5. Tanda dan Gejala Dismenore

Kasdu (2008), terdapat beberapa tanda dan gejala dari dismenore,

diantaranya :

a. Nyeri mulai dirasakan dari awal menstruasi, dan terasa lebih baik

setelah perdarahan menstruasi mulai.

b. Nyeri dirasakan pada perut bagian bawah yang bias menjalar ke

punggung bagian bawah dan tungkai

c. Nyeri yang dirasakan sebagai kram yang hilang timbul atau nyeri

tumpul yang dirasakan terus – menerus

d. Nyeri dapat berlangsung 24 jam atau bahkan sampai berhari hari

e. Gejala sistemik lainnya yang dapat menyertai nyeri adalah mual,

diare, sakit kepala dan perubahan emosional.

6. Derajat Dismenore

Dismenore dapat dibagi menjadi 4 tingkatan menurut keparahannya

yaitu (Riyanto, 2001):

a. Derajat 0  : Tanpa rasa nyeri dan aktivitas sehari – hari tidak

terpengaruh

b. Derajat 1 : Nyeri ringan dan memerlukan obat penghilang rasa nyeri

(analgetik) namun aktivitas sehari – hari jarang terganggu

c. Derajat 2 : Nyeri  sedang dan tertolong oleh obat penghilang rasa

nyeri tetapi sudah menganggu aktivitas sehari – hari
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d. Derajat 3 : Nyeri sangat berat dan tidak berkurang walaupun telah

meminumobat penghilang rasa nyeri dan tidak mampu melakukan

aktivitas sehari – hari. kasus ini ditangani oleh dokter.

E. Faktor - Faktor Penyebab Dismenore Primer

Penelitian Fitriani (2013), mengatakan bahwa faktor – faktor  yang

menyebabkan dismenore primer adalah psikologis (stress), status gizi, dan

usia menarche. Selain faktor tersebut, Maryam (2016) menyebutkan

bahwa riwayat keluarga yang mengalami dismenore juga menjadi salah

satu faktor yang paling berpengaruh terhadap dismenore primer.

1. Psikologis (stress)

Dismenore secara umum terjadi karena factor ketidakseimbangan

antara hormone estrogen dan progesterone. Kemungkinan lain, dismenore

dapat dihubungkan dengan gangguan perasaan, factor kejiwaan, masalah

social, stress, serta fungsi serotonin yang dialami penderita (Lubis, 2013).

Wangsa (2010) mengatakan tingkat insiden tertinggi dismenore terjadi

pada perempuan yang mempunyai tingkat stress sedang hingga stess

berat. Psikologis atau stress seseorang sangat berpengaruh dalam

terjadinya dismenore, karena stress dapat mengganggu kerja sistem

endokrin sehingga dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan

rasa sakit saat menstruasi atau dismenore (Hawari, 2008).

Puji (2009), menyatakan bahwa saat stress tubuh akan memproduksi

hormone adrenalin, estrogen, progesterone serta prostaglandin yang

berlebihan. Estrogen dapat menyebabakan peningkatan kontraksi uterus

secara berlebihan. Peningkatan estrogen secara berlebihan  dapat
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menyebabkan timbulnya rasa nyeri. Selain itu hormone adrenali juga

meningkat sehigga menyebabakan otot tubuh menjadi tegang termasuk

otot rahim dan dapat menimbulkan nyeri ketika menstruasi.

Pada penelitian yang dilakukan Naik (2015) di India menyebutkan

prevalensi dismenore pada wanita mencapai 33% sampai 76,67%. Dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara

stress dengan dismenore. Sedangkan penelitian Maryam (2016) terhadap

136 mahasiswi dengan rentan usia 19-22 tahun didapatkan bahwa ada

hubungan antara stress dengan dismenore. Penelitian tersebut mengatakan

bahwa wanita yang mengalami tingkat stress tinggi memiliki 79%

kemungkinan untuk mengalami dsimenore yang lebih parah. Berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan Purwanti Endang, dkk (2014)

bahwa siswi yang mengalami dismenore sejumlah 87,9%, sedangkan

yang tidak stress yang mengalami dismenore sejumlah 60,0%. Ini

menujukkan bahwa kejadian dismenore lebih berpeluang terjadi pada

siswi yang mengalami stress dibandingkan siswi yang tidak mengalami

stress karena siswi yang stress sehingga tubuh akan memproduksi

hormone adrenalin, estrogen, progesterone serta prostaglandin. Estrogen

dapat menyebabkan peningkatan kontraksi uterus secara berlebihan,

sedangkan progesterone bersifat menghambat kontraaks. Peningkatan

kontraksi secara berlebhan ini menyebabkan rasa nyeri. Selain itu

hormone adrenalin juga menigkat sehingga menyebabkan otot tubuh

tegang termasuk otot Rahim dan dapat menjadikan nyeri ketika

menstruasi.



32

2. Status Gizi

Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang

yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat –

zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dibagi mnjadi 2 kategori, yaitu  status

gizi rendah, normal dan status gizi lebih (Almatsier, 2010). Status gizi

merupakan salah satu factor resiko terjadinya dismenore primer, status

gizi yang rendah (underweight) dapat diakibatkan karena asupan makanan

yang kurang, termasuk zat besi yang dapat menimbulkan anemia. Anemia

merupakan salah satu factor yang menyebabkan kurangnya daya tahan

tubuh terhadap rasa nyeri sehingga saat menstruasi dapat terjadinya

dismenore.

Status gizi normal merupakan suatu ukuran status gizi dimana

terdapat keseimbangan antara jumlah energy yang masuk ke dalam tubuh

dan energy yang dikelurarkan dari luar tubuh sesuai dengan kebutuhan

individu. Energy yang berasal dari tubuh dapat berasal dari karbohidrat,

protein, dan zat gizi lainnya. (Nix, 2005). Sedangkan status gizi yang

lebih (overweight) dapat juga mengakibatkan dismenore karena terdapat

jaringan lemak yang berlebihan yang dapat mengakibatkan hiperplasi

pembuluh darah atau terdesaknya pembuluh darah oleh jaringan lemak

pada organ reproduksi wanita, sehingga darah yang seharunsya mengalir

pada proses menstruasi tergaggu dan mengakibatkan nyeri pada saat

menstruasi (Kusmiran 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhayanti

Eka, dan Rohmin Anur (2016) bahwa dari 42 responden yang mengalami

kejadian dismenore primer dengan status gizi tidak normal sebanyak 38
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responden (90,5%), lebih banyak jika dibandingkan dengan responden

yang tidak mengalami kejadian dismenore dengan status gizi tidak normal

sebanyak 4 responden (9,5%). Status gizi yang rendah (underweight) atau

status gizi yang lebih (overweight) selain akan mempengaruhi

pertumbuhan fungsi organ tubuh, juga akan menyebabkan tergnggunya

fungsi reproduksi. Jika nutrisi dan status gizi seseorang baik maka akan

terhindar dari masalah dsimenore.

3. Usia menarche

Usia menarche yang terlalu muda (≤ 12 tahun) dimana organ – organ

reproduksi belum berkembang secara maksimal dan masih terjadi

penyempeitan pada leher rahim, maka akan timbul rasa sakit atau nyeri

pada saat menstruasi, karena organ reproduksi wanita belum berfungsi

secara maksimal (Rosenthal, 2013). Usia menarche bervariasi pada setiap

individu dan wilayah tepat tinggal, namun usia menarche dapat dikatakan

normal apabila terjadi pada usia 12-14 tahun (Susanti, 2012).

Saat menarche terjadi lebih awal dari normal dimana organ – organ

reproduksi belum berkembang secara maksimal dan belum siap untuk

mengalami perubahan dan masih terjadi penyempitan pada leher Rahim,

maka akan timbul rasa sakit saat menstruasi. Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Rmadhayanti dan Rohim (2016), bahwa dari 45

responden yang mengalami kejadian dismenore primer dengan usia

menarche tidak normal sebanyak 41 responden (91,1%) lebih banyak jika

dibandingkan dengan responden yang mengalami kejadian dismenore

primer dengan usia menarche tidak normal sebanyak 4 responden (8,9%).
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Menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia menarche dengan kejadian

dismenore primer.

Menarche merupakan perdarahan pertama kali dari uterus yang terjadi

pada wanita di masa pubertas sekitar 12 – 14 tahun. Menarche merupakan

perubahan yang menandakan bahwa remaja sudah memasuki tahap

kematangan organ seksual dalam tubuh. Dimulainya menarche membuat

organ seks skunder tumbuh berkembang, seperti pembesaran payudara,

mulai tumbuh rambut ketiak, panggul membesar dan juga mulai

berkembangnya beberapa organ vital yang siap untuk dibuahi. (Susanti,

2012).

F. Slow Stroke Back Massage

1. Definisi Slow Stroke Back Massage

Stimulasi kutaneus atau teknik Slow Stroke Back Massage adalah

Stimulasi kulit yang dilakukan untuk menghilangkan nyeri, bekerja

dengan mendorong pelepasan endorphin, sehingga memblok transmisi

strimulasi nyeri. Cara lainnya adalah dengan mengaktifkan transmisi

serabut saraf sensori A-beta yang lebih besar dan lebih cepat, sehngga

menurunkan transmisi nyeri melalui serabut C dan A-delta berdiameter

kecil sekaligus menutup gerbang sinap untuk transmisi impuls nyeri

(Potter & Perry, 2006 dalam Purnamadewi, 2014).

Slow Stroke Back Massage adalah tindakan massase punggung

dengan usapan yang perlahan selama 3-10 menit (Potter & Perry, 2006).

Massage ini dapat menyebabkan timbulnya mekanisme penutupan

terhadap impuls nyeri saat melakukan gosokan punggung pasien dengan
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lembut. Pesan yang dihasilkan akan menstimulasi mekanoreseptor.

Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut delta-A dan serabut

C, maka akan membuka system pertahanan disepanjang urat saraf dan

pasien mempresepsikan nyeri. Massage dapat membuat pasien lebih

nyaman karena membuat rileksasi otot.

Slow stroke back massage merupakan terapi manipulasi dengan

pijatan lembut pada jaringan yang bertujuan memberikan efek terhadap

fisiologis terutama pada vascular, muscular dan system saraf pada tubuh.

Slow stroke back massage tidak hanya memberikan relaksasi secara

menyeluruh, namun juga bermanfaat bagi kesehatan seperti melancarkan

sirkuasi darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan respon nyeri dan

meningkatkan kualitas tidur (Mukhoirotin & Zuliani, 2010). Terapi

dilakukan 12-15 kali pijatan dalam satu menit dalam waktu 3-10 menit.

Usapan yang panjang dan lembut memberikan kesenangan dan

kenyamanan bagi pasien sedangkan usapan yang pendek dan sirkuler

cenderung bersifat menstimulasi.

2. Manfaat Slow Stroke Back Massage

a. Pelebaran pembuluh darah dan memperbaiki peredaran darah di

dalam jaringan tersebut. Dengan cara ini penyaluran zat asam dan

bahan makanan ke sel – sel diperbesar dan pembuangan dari zat – zat

yang tidak terpakai akan diperbaiki. Jadi akan timbul proses

pertukaran zat yang lebih baik. Aktifitas sel yang meningkat akan

mengurangi rasa sakit dan akan menunjang proses penyembuhan luka,

radang setempat seperti abses, bisul, radang empedu dan juga

beberapa radang persendian (Kusyati E, 2006)
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b. Pada otot –otot, memiliki efek mengurangi ketegangan (Kusyati E,

2006)

c. Meningkatkan rileksasi fisik dan psikologis (Kusyati E, 2006)

d. Penggunaan stimulus kutaneus yang benar dapat mengurangi persepsi

nyeri dan membantu mengurangi ketegangan otot yang dapat

meningkatkan nyeri.

e. Penurunan intensitas nyeri, kecemasan, tekanan darah, dan denyut

jantung secara bermakna (Mook E, 2004)

3. Teknik dan metode Slow Stroke Back Massage

Metode yang digunakan untuk melakukan teknik stimulasi kutaneus

Slow Stroke Back Massage adalah dengan mengusap kulit pasien secara

perlahan dan berirama dengan menggunakan tangan. Teknik ini dilakukan

dengan 12-15 kali pijatan dalam satu menit. Kedua tangan menutup area

yang lebarnya lima cm yang dilakukan pada kedua sisi tonjolan tulang

belakang yaitu dari ujung kepala sampai area sacrum teknik ini dialkukan

selama 3-10 menit (Potter & Perry, 2006).

Gambar 2.3 Teknik Slow Stroke Back Massage (Jahdi, 2016)
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4. Indikasi dan Kontraindikasi Slow Stroke Back Massage

Nyeri dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan nonfarmakologi,

untuk terapi nonfarmakologi dapat diberikan stimulasi kutaneus slow

stroke back massage. Terapi ini yaitu memberikan sentuhan pada

punggung pasien selama 3-10 menit.

Massage punggung dapat merupakan kontraindikasi pada pasien

imobilisasi tertentu yang dicurigai mempunyai gangguan penggumpalan

darah. Identifikasi juga factor-faktor atau kondisi seperti fraktur tulang

rusuk atau vertebra, luka bakar, daerah kemerahan pada kulit, atau luka

terbuka yang menjadi kontraindikasi untuk massage punggung.

(Rossalinda, 2015).


