
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah yang paling sering dialami oleh remaja putri adalah 

dismenore atau biasa disebut nyeri haid. Prevalensi dismenore pada remaja 

putri di seluruh dunia cukup tinggi yakni berkisar 15,8-89,5% (Kumar, 

Konjengbam, Devi, 2016; 38). Angka kejadian dismenore primer di Indonesia 

adalah berkisar 54,89% dan 45,11% mengalami dismenore sekunder. 

Berdasarkan study pendahuluan yang dilakukan di SMA N 2 Blora terdapat 

91,5% siswa yang mengalami dismenore dengan rata-rata lama nyeri selama 

dua hari dari haid hari pertama. Dari seluruh siswa yang mengalami dismenore 

79,67% mengatakan bahwa nyeri tersebut mengganggu aktivitas belajar. 

Sebanyak 45,76% dari siswa ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan 

untuk mengatasi nyeri adalah dengan cara tidur dan sebanyak 38,98% 

mengatasi nyeri menggunakan obat (Abidin, Wahyudi, Siswanto, 2016; 28). 

Dismenore menyebabkan rasa sakit yang tidak menyenangkan dan 

mengganggu. Tingkat nyeri dismenore dinilai dari ringan, sedang, dan berat 

tergantung pada pembatasan kegiatan atau tidur. Sekitar 81% wanita yang 

mengalami dismenore menyebabkan pembatasan aktivitas mereka dan 30,7% 

melaporkan dismenore menyebabkan ketidakhadiran di sekolah. Penanganan 

dismenore yang dilakukan responden dengan tingkat nyeri ringan dan sedikit 

efek pada aktivitas sehari-hari yaitu dengan tidak memilih pengobatan yaitu 

sebanyak 21%, sekitar 14,1% menggunakan kompres hangat, olahraga sekitar 
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10,3%, konsumsi buah-buahan seperti nanas, pisang, dan semangka sekitar 2% 

dan sebagian besar (77,9%) memilih menggunakan obat analgesik NSAID 

(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs) untuk menghilangkan dismenore  

(Adegbite et al, 2016; 29). 

Chauhan & Kodnani (2016: 511) menyatakan bahwa dismenore 

mempengaruhi ketidakhadiran disekolah dengan presentase 65%, kinerja 

sekolah dengan presentase 56%, kegiatan sehari-hari sebanyak 73% serta 

berpengaruh juga terhadap hubungan sosial diantara remaja putri yang 

mengalami dismenore sebanyak 64%. Sehingga secara statistik, ada hubungan 

yang signifikan antara dismenore dengan absensi sekolah, kinerja sekolah, 

kegiatan sehari-hari dan hubungan sosial (p<0,05). Gejala psikologis yang 

paling umum ditemukan saat remaja putri mengalami dismenore adalah 

iritabilitas (61%), ketidakstabilan emosi (46%), insomnia (40%), dan 

kegelisahan (28%). Kebanyakan remaja putri yang mengalami dismenore tidak 

berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan. Adapun penanganan yang di 

pilih untuk meringankan desminore yaitu membeli obat analgesik sendiri tanpa 

resep dokter (52%), kompres hangat (26%), minum teh (20%), olahraga (15%), 

herbal (7%), berkonsultasi dengan dokter (14%), serta berkonsultasi dengan 

perawat di sekolah (49%). 

Penanganan dismenore secara farmakologi dengan menggunakan NSAID 

(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs) memiliki sejumlah efek samping 

yaitu berupa perubahan dalam fungsi ginjal, tekanan darah, kerusakan hati, 

peningkatan perdarahan, merusak sistem pencernaan berupa iritasi mukosa 
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lambung dan risiko tukak lambung, serta peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskuler (Ong et al, 2007; 23). Oleh karena itu, cara non farmakologi 

untuk penanganan dismenore dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

stimulasi kulit, stimulasi elektrik, akupuntur, relaksasi, distraksi dan imajinasi 

terbimbing (Kozier et al, 2010;308). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan 

komplementer - alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan dalam 

pasal 3 bahwa pengobatan komplementer-alternatif dilakukan sebagai upaya 

pelayanan yang berkesinambungan mulai dari peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) 

dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang 

lingkup pengobatan komplementer - alternatif yang berlandaskan pengetahuan 

biomedik meliputi intervensi tubuh dan pikiran. 

Salah satu jenis terapi intervensi dan pikiran adalah mesmerism, 

mesmerism merupakan salah satu tehnik non verbal hipnosis. Hipnosis adalah 

penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu 

pemikiran atau sugesti (Kozier et al, 2011;320). 

Mesmerism dapat membantu menyembuhkan beberapa gangguan fisik 

maupun psikologis diantaranya yaitu gangguan menstruasi (dismenore, 

amenore, sindrom menopause), berbagai masalah pernapasan, masalah 

dermatologi (eczema, kutil dll), beberapa masalah yang berkaitan dengan 
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sirkulasi, stress, kebiasaan kompulsif, gagap, kecemasan, serta semua masalah 

psikologis lainnya (Paret, 2016 ). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis tanggal 2 Maret 

2017 diperoleh hasil bahwa jumlah mahasiswi yang mengalami dismenore di 

Asrama Putri Bhakti Husada Blora sebanyak 50 mahasiswi. Dari 20 mahasiswi 

yang diwawancarai terdapat 14 mahasiswi mengalami dismenore dengan rata-

rata lama nyeri adalah 2 hari dari haid pertama dengan tingkat nyeri yang 

berbeda-beda. Dari seluruh mahasiswi yang mengalami dismenore tersebut 

mengatakan bahwa nyeri tersebut mengganggu aktivitas belajar. Sebanyak 10 

mahasiswi yang di wawancarai menyatakan bahwa upaya yang dilakukan 

untuk menghilangkan nyeri adalah dengan cara tidur dan 4 mahasiswi dengan 

cara minum obat pereda nyeri. 

Penelitian tentang penggunaan mesmerism secara klinis masih perlu 

dikembangkan, khususnya mengenai aplikasi mesmerism di bidang ilmu 

kebidanan dan kandungan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Mesmerism Terhadap 

Penurunan Derajat Nyeri Dismenore Primer di Asrama Putri Bhakti Husada 

Blora”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah “Apakah ada pengaruh mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri 

dismenore primer di Asrama Putri Bhakti Husada Blora?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri 

dismenore primer. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui nyeri dismenore primer sebelum tindakan mesmerism  

b. Mengetahui nyeri dismenore primer sebelum relaksasi nafas dalam 

c. Mengetahui nyeri dismenore primer sesudah tindakan mesmerism  

d. Mengetahui nyeri dismenore primer sesudah relaksasi nafas dalam 

e. Mengetahui perbedaan nyeri dismenore primer sebelum dan sesudah 

tindakan mesmerism dan relaksasi nafas dalam 

f. Mengetahui selisih nyeri dismenore primer sebelum dan sesudah 

tindakan mesmerism dan relaksasi nafas dalam 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh 

mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri dismenore primer dan juga 

sebagai sarana pembelajaran dalam melakukan penelitian ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Responden 

Meningkatkan pengetahuan mengenai disminore primer dan cara 

penanggulangan disminore primer. 
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b. Bagi Pelayanan Kebidanan/ Kesehatan Reproduksi Wanita 

Dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan langkah-

langkah strategis dalam penanggulangan dismenore primer. 

c. Bagi Institusi Pendidikan Poltekkes Kemenkes Semarang 

Dapat digunakan sebagai salah satu asuhan untuk penanganan nyeri 

dismenore secara non farmakologis 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat berguna sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Juni-3 Juli 2017 

2. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian dilakukan di Asrama Putri Bhakti Husada Blora 

3. Ruang Lingkup Keilmuan 

Materi dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu kesehatan 

reproduksi 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Mesmerism Terhadap Penurunan 

Derajat Nyeri Dismenore Primer di Asrama Putri Bhakti Husada Blora” 

terdapat penelitian sejenis seperti yang tertera pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama Judul Variabel 
Metodologi 

Penelitian 
Hasil 

1 Helmi 

Fitriani, 

Jenita 

Sidabutar 

(2016) 

Pengaruh 

hipnoterapi 

terhadap 

dismenore 

primer pada 

siswi sekolah 

menengah 

pertama 

Variabel 

Independen: 

Hipnoterapi 

Variabel 

Dependen: 

Disminore 

primer pada 

siswi sekolah 

menengah 

pertama 

Design penelitian 

yang digunakan pre 

Eksperimental one 

group pre-test-post-

test design. Populasi 

penelitian ini adalah 

semua siswa remaja 

putri yang ada di 

SMP Patriot Bangsa 

Desa Tani Mulya 

sebanyak 117 orang. 

Pengambilan sampel 

dilakukan dengan 

tehnik purposive 

sampling berjumlah 

20 siswi (Sugiono, 

2010) Analisa 

univariat adalah 

dengan mean yang 

digunakan untuk 

menganalisa data 

skala dismenore 

sebelum dan sesudah 

diberikan 

hipnoterapi. Analisa 

bivariat yang 

digunakan uji t yaitu 

uji beda dua mean 

dependen untuk 

menganalisa 

pengaruh hipnoterapi 

terhadap skala nyeri 

dismenore sebelum 

dan sesudah 

diberikan 

hipnoterapi. 

Penelitian dilakukan 

di SMP Patriot 

Bangsa Desa Tani 

Mulya Cimahi. 

Rata-rata skala 

dismenore 

sebelum 

dilakukan 

intervensi 

diperoleh nilai 

mean 6,50. 

Rata-rata skala 

dismenore 

sesudah 

dilakukan 

intervensi 

diperoleh nilai 

mean 1,35. 

Hasil penelitian 

didapatkan 

bahwa p 

value=0,0001 

(p value<0,05) 

sehingga dapat 

disimpulkan 

ada pengaruh 

hipnoterapi 

terhadap 

dismenore  

 

2 Lenni 

Sastra, 

Jasmarizal, 

Gita Maya 

Sari (2016) 

Pengaruh terapi 

Emotional 

Freedom 

Technique 

(EFT) terhadap 

penurunan skala 

nyeri 

dismenorea 

pada remaja 

Variabel 

Independen: 

Terapi 

Emotional 

Freedom 

Technique 

(EFT) 

Variabel 

Dependen: 

penurunan 

skala nyeri 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

quasi-eksperimen, 

dengan rancangan 

two group pretest-

posttest with control 

group. Populasi 

dalam penelitian ini 

berjumlah 70 orang. 

Pada penelitian ini 

jumlah sampel yang 

Sebagian besar 

(95%) remaja 

yang 

mengalami 

dismenore pada 

kelompok 

eksperimen 

memiliki 

tingkat nyeri 

dismenorea 

sedang sebelum 
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dismenorea 

pada remaja 

diambil adalah 20 

orang kelompok 

eksperimen dan 20 

orang kelompok 

kontrol. Sampel 

diambil dengan 

menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Instrument yang 

digunakan pada 

penelitian ini adalah 

lembar skala nyeri 

gabungan numeric 

rating scale (NRS) 

dan hayward. Analisa 

data menggunakan 

distribusi frekuensi 

dan uji statistik 

wolcoxon dan mann-

whitney. 

pemberian 

terapi dan 

semua remaja 

mengalami 

perubahan 

nyeri ringan 

setelah 

dilakukan 

terapi 

emotional 

freedom 

technique 

(EFT) Pada 

kelompok 

kontrol nyeri 

dismenorea 

yang dialami 

responden tetap 

nyeri sedang 

70% dan 30% 

nyeri ringan 

serta terapi 

emotional 

freedom 

technique 

(EFT) 

berpengaruh 

terhadap 

penurunan 

skala nyeri 

dismenore pada 

remaja. 

3 Maitri Shah 

et al (2014) 

The effect of 

hypnosis on 

dysmenorrhea 

(Pengaruh 

hypnosis 

terhadap 

dismenore) 

Variabel 

Independen: 

Hipnosis 

Variabel 

Dependen: 

Dismenore  

Penelitian ini 

menggunakan desain 

true-experiment, 

dengan rancangan 

pretest-post test 

control group design. 

Populasi sebesar 52 

orang. Sampel yang 

diambil adalah 26 

orang kelompok 

eksperimen dan  26 

orang kelompok 

kontrol. Instrument 

yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 

Visual Analogue 

Score (VAS). Analisa 

data menggunakan 

distribusi frekuensi 

dan uji statistik 

wolcoxon dan mann-

whitney. 

Hasil penelitian 

didapatkan 

bahwa p 

value=0,0001 

(p value<0,05) 

sehingga dapat 

disimpulkan 

ada pengaruh 

hipnosis 

terhadap 

dismenore 
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Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul “Pengaruh 

Mesmerism Terhadap Penurunan Derajat Nyeri Dismenore Primer di Asrama 

Putri Bhakti Husada Blora” dengan penelitian sebelumnya antara lain: 

1. Variabel penelitian: Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Fitriani & Jenita 

Sidabutar (2016) menggunakan variabel independen hipnoterapi dan 

variabel dependen dismenore primer pada siswa SMP, penelitian yang 

dilakukan oleh Lenni Sastra, Jasmarizal, Gita Maya Sari (2016) 

menggunakan variabel independen terapi Emotional Freedom Technique 

(EFT) dan variabel dependen penurunan skala nyeri dismenore pada 

remaja, serta penelitian yang dilakukan oleh Maitri Shah et al (2014) 

menggunakan variabel independen hipnosis dan variabel dependen 

dismenore. Sedangkan, variabel independen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Mesmerism dan variabel dependennya adalah 

penurunan derajat nyeri dismenore. 

2. Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan Quasy experimental 

design dengan rancangan Pretest-Posttest Non Equivalent Control Group. 

Sedangkan, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helmi 

Fitriani & Jenita Sidabutar (2016) menggunakan design penelitian pre-

eksperimental one group pre-test-post-test design. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lenni Sastra, Jasmarizal, Gita Maya Sari (2016) 

menggunakan desain quasi-eksperimen, dengan rancangan two group 

pretest-posttest with control group, serta penelitian yang dilakukan oleh 
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Maitri Shah et al (2014) menggunakan desain true-experiment, dengan 

rancangan pretest-post test control group design. 


