
11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dismenore 

1. Pengertian Dismenore 

Dismenore adalah nyeri saat haid disertai rasa kram dan berpusat pada  

abdomen bagian bawah. Dismenore yang dapat dirasakan di perut bawah 

atau di pinggang dapat bersifat seperti mules-mules atau ngilu bahkan 

seperti ditusuk-tusuk. Rasa nyeri itu dapat timbul menjelang haid, sewaktu 

dan setelah haid selama satu atau dua hari bahkan lebih lama (Anwar, 

Baziad, Prabowo, 2014; 114-182). 

Mansjoer et al (2008:372) menyatakan bahwa dismenore adalah nyeri 

haid selama haid atau menjelang haid sampai membuat seorang wanita 

yang mengalami tidak dapat bekerja dan harus tidur. Nyeri haid ini sering 

bersamaan dengan rasa mual, sakit kepala, perasaan ingin pingsan, serta 

diikuti dengan perasaan mudah marah. 

 Dismenore merupakan rasa nyeri saat menstruasi yang mengganggu 

kehidupan sehari-hari wanita dan mendorong wanita untuk melakukan 

pemeriksaan atau konsultasi dokter, puskesmas, atau mendatangi bidan. 

Dismenore memiliki gejala klinis seperti nyeri abdomen menjalar ke 

daerah pinggang dan paha disertai mual dan muntah, sakit kepala, diare 

dan mudah tersinggung (Manuaba, 2010;547). 

Dismenore yaitu nyeri menstruasi yang dikarakteristikan sebagai nyeri 

singkat sebelum awitan atau selama menstruasi. Nyeri ini berlangsung 

selama satu sampai beberapa hari selama menstruasi (Reeder, 2014;264). 
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Varney (2008: 341) menyatakan bahwa dismenore adalah menstruasi yang 

sangat menyakitkan terutama terjadi pada perut bagian bawah dan 

punggung, biasanya terasa seperti kram. 

2. Klasifikasi Dismenore 

Anwar, Baziad, Prabowo (2014:182) menyatakan bahwa dismenore 

dapat di kelompokan  menjadi dua kelompok yaitu: 

a. Dismenore Primer 

Dismenore primer adalah nyeri haid yang tidak ditemukan kondisi 

patologi pada panggul. Dismenore primer berhubungan dengan siklus 

ovulasi dan disebabkan oleh kontraksi miometrium sehingga terjadi 

iskemia akibat adanya prostaglandin yang diproduksi oleh 

endometrium pada fase sekresi. Prostaglandin F2α merupakan molekul 

yang berperan pada dismenore, molekul ini yang selalu menstimulasi 

kontraksi uterus. Sedangkan prostaglandin E menghambat kontraksi 

uterus. Pada saat perubahan dari fase proliferasi ke fase sekresi 

terdapat peningkatan kadar prostaglandin. Wanita yang mengalami 

dismenore primer memiliki kadar prostaglandin lebih tinggi di 

bandingan wanita tanpa dismenore. Saat haid, pada 48 jam pertama 

terjadi peningkatan prostagalndin tertinggi. Hal tersebut bersamaan 

dengan awal muncul dan besarnya intensitas keluhan nyeri haid yang 

disertai dengan mual, muntah, nyeri kepala, atau diare diperkirakan 

karena masuknya prostaglandin ke sirkulasi sistemik (Anwar, Baziad, 

Prabowo,2014;182). Prostaglandin mirip komponen hormon yang 

bertindak sebagai mediator berbagai respon fisiologis seperti 
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peradangan, kontraksi otot, pelebaran pembuluh darah, dan agregasi 

platelet ( Cunningham et al, 2014 dalam Runjati et al, 2017;199).  

Kadar vasopresin sirkulasi mengalami peningkatan selama 

menstruasi pada wanita yang mengalami disminore primer. Apabila 

disertai dengan peningkatan kadar oksitosin maka kadar vasopresin 

yang lebih tinggi menyebabkan ketidakaturan kontraksi uterus yang 

menimbulkan hipoksia dan iskemia uterus. Wanita yang mengalami 

dismenore primer tanpa disertai peningkatan prostaglandin akan terjadi 

peningkatan aktivitas alur 5-lipoksigenase. Kondisi ini  menyebabkan 

peningkatan sintesis leukotrien, vasokontriksi sangat kuat yang 

menginduksi kontraksi otot uterus (Reeder, 2014;264). 

b. Dismenore Sekunder 

Dismenore sekunder digambarkan sebagai rasa sakit pada waktu 

menstruasi yang muncul setelah wanita mengalami siklus menstruasi 

tanpa adanya rasa sakit yang bermakna. Dismenore sekunder bukan 

disebabkan oleh prostaglandin, tetapi disebabkan faktor-faktor 

anatomis atau patologis. Faktor-faktor tersebut termasuk 

endometriosis, miomauteri, polip endometrium, kanker uteri, serta 

adanya penyakit radang panggul (PRP). Adanya alat kontrasepsi dalam 

rahim (AKDR) dapat berperan terjadinya dismenore (Varney, 2008; 

342). 
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3. Derajat Dismenore 

Manuaba (2010:518) menyatakan bahwa secara klinis dismenore dibagi 

menjadi 3 yaitu:  

a. Disminore Ringan 

Dismenore yang berlangsung beberapa saat dan klien masih dapat 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

b. Dismenore Sedang 

Dismenore ini membuat klien memerlukan obat penghilang rasa nyeri 

dan kondisi penderita masih dapat beraktivitas. 

c. Dismenore Berat 

Dismenore berat membuat klien memerlukan istirahat beberapa hari 

dan dapat disertai sakit kepala, migrain, pingsan, diare, rasa tertekan, 

mual, dan sakit perut. 

4. Pengukuran Skala Nyeri  

a. Pengertian Nyeri 

Nyeri adalah fenomena subyektif dan komplek, nyeri merupakan 

mekanisme perlindungan yang menyebabkan seseorang menarik diri 

dari atau menghindari sumber nyeri dan mencari bantuan atau terapi 

(Morton et al, 2016;61). Kozier et al (2011:692) menyatakan bahwa 

reseptor yang menghantarkan sensasi nyeri disebut nosiseptor, sistem 

saraf tepi meliputi saraf sensorik primer yang khusus mendeteksi 

kerusakan jaringan serta menimbulkan sensasi sentuhan, panas, dingin, 

nyeri, tekanan. Proses fisiologis yang berhubungan dengan persepsi 
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nyeri digambarkan sebagai nosisepsi. Empat proses terlibat dalam 

nosisepsi yaitu sebagai berikut: 

1) Transduksi 

Selama fase transduksi stimulus berbahaya (cedera jaringan) 

memicu pelepasan mediator biokimia (misal: prostaglandin, 

bradikinin, serotonin, histamin, zat P) yang mensensitisasi 

nosiseptor. Stimulasi cedera jaringan juga menyebabkan 

pergerakan ion-ion menembus membran sel yang membangkitkan 

nosiseptor. Dalam fase ini, obat nyeri dapat bekerja dengan cara 

menghambat produksi prostaglandin (misal: ibuprofen) atau 

dengan menurunkan pergerakan ion-ion menembus membran sel 

(misal: anastesi lokal) (Kozier et al, 2011;692). 

2) Transmisi 

Proses nosisepsi kedua yaitu transmisi nyeri yang meliputi 3 

segmen. Segmen pertama impuls nyeri berjalan dari serabut saraf 

tepi ke medula spinalis. Zat P bertindak sebagai sebuah 

neurotransmiter yang meningkatkan pergerakan impuls melewati 

sinaps saraf dan neuron aferen primer ke neuron ordo kedua di 

kornu dorsalis medula spinalis. Dua tipe serabut nosiseptor 

menyebabkan transmisi ke kornu dorsalis medula spinalis yaitu 

serabut C yang mentransmisikan nyeri tumpul yang 

berkepanjangan dan serabut A-delta yang mentransmisikan nyeri 

tajam dan lokal. Segmen kedua adalah transmisi dari medula 
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spinalis dan asendens melalui traktus spinotalamikus ke batang 

otak dan talamus. Segmen ketiga melibatkan transmisi sinyal 

antara talamus ke korteks sensorik somatik tempat terjadinya 

persepsi nyeri. Kendali nyeri dapat terjadi selama proses transmisi 

kedua ini. Contohnya, opioid (narkotik) menghambat pelepasan 

neurotransmiter terutama zat P yang menghentikan nyeri di tingkat 

spinal (Kozier et al, 2011;692). 

3) Persepsi  

Persepsi adalah proses ketiga dimana saat klien menyadari rasa 

nyeri. Persepsi nyeri diyakini bahwa terjadi didalam struktur 

kortikal yang memungkinkan strategi kognitif-perilaku yang 

berbeda dipakai untuk mengurangi komponen sensorik dan afektif 

nyeri. Misalnya dalam intervensi nonfarmakologi seperti distraksi, 

imajinasi terbimbing, dan musik dapat membantu mengalihkan 

perhatian klien dari nyeri (Kozier et al, 2011;692-3).  

4) Modulasi 

Proses keempat ini sering digambarkan sebagai “sistem desendens” 

dan terjadi saat neuron di batang otak mengirimkan sinyal 

menuruni kornu dorsalis medula spinalis. Serabut desendens ini 

melepaskan zat seperti opioid endogen , serotinin, dan norepinefrin 

yang dapat menghambat naiknya impuls berbahaya di kornu 

dorsalis. Akan tetapi, neurotransmiter ini diambil kembali oleh 

tubuh yang membatasi analgesiknya. Klien yang mengalami nyeri 
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kronik dapat diberi resep antidepresan trisklik yang dapat 

menghambat norepinefrin dan serotonin. Tindakan ini 

meningkatkan fase modulasi yang membantu menghambat naiknya 

stimulus yang menyakitkan (Kozier et al, 2011;693). 

b. Gate Control Theory (Teori Gerbang Kendali) 

Menurut teori gerbang kendali Melzack dan Wall (1965), serabut 

saraf perifer yang membawa nyeri ke medula spinalis dapat 

memodifikasi inputnya di tingkat medula spinalis sebelum input 

tersebut di transmisikan ke otak. Sinaps di kornu dorsalis bekerja 

sebagai sebuah gerbang yang tertutup untuk menjaga impuls agar tidak 

mencapai otak atau yang terbuka untuk memungkinkan impuls naik 

menuju otak. Serabut saraf berdiameter kecil membawa stimulus nyeri 

melalui suatu gerbang, namun serabut saraf berdiameter besar  menuju 

gerbang yang sama dapat menghambat transmisi impuls nyeri sehingga 

menutup gerbang. Mekanisme gerbang diperkirakan terletak di sel 

gelatinosa substansia didalam kornu dorsalis medula spinalis. Karena 

terbatasnya jumlah informasi sensorik yang dapat mencapai otak pada 

suatu waktu, maka sel-sel tertentu dapat mengganggu impuls nyeri. 

Otak juga nampak mempengaruhi apakah gerbang akan di tutup atau 

dibuka seperti contoh pengalaman sebelumnya dengan nyeri diketahui 

memengaruhi cara individu berespon terhadap nyeri. Keterlibatan otak 

membantu menjelaskan mengapa stimulus nyeri diinterpretasikan 

secara berbeda oleh setiap orang. Walaupun teori gerbang kendali 
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tidak diterima secara seragam, teori tersebut membantu menjelaskan 

mengapa intervensi elektrik dan mekanis serta intervensi panas dan 

tekanan dapat meredakan nyeri. Contohnya, pijat punggung dapat 

menstimulasi impuls dalam saraf yang besar yang pada gilirannya akan 

menutup gerbang untuk membalikkan nyeri (Kozier et al, 2011;694). 

c. Intensitas Nyeri 

Kozier et al (2011:700-1) menyatakan bahwa intensitas nyeri atau 

skala nyeri merupakan suatu pengkajian tentang seberapa parah nyeri 

yang dirasakan oleh seseorang, pengukuran intensitas nyeri sangat 

subyektif dan individual sehingga kemungkinan nyeri dalam intensitas 

yang sama dirasakan berbeda oleh beberapa orang yang berbeda. 

Beberapa alat ukur nyeri yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Visual Analog Scale (VAS) 

Alat ukur lain yang digunakan untuk memeriksa intensitas nyeri 

dan secara khusus meliputi 10-15 cm garis, dengan setiap ujungnya 

ditandai dengan level intensitas nyeri (ujung kiri diberi tanda tidak 

nyeri dan ujung kanan diberi tanda nyeri yang tidak tertahankan ). 

VAS merupakan suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri 

yang terus menerus dan memiliki alat pendeskripsi verbal pada 

setiap ujungnya. Skala ini memberi klien kebebasan penuh untuk 

mengidentifikasi keparahan nyeri. VAS dapat merupakan pengukur 

keparahan nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat 
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mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian daripada dipaksa 

memilih satu kata atau satu angka (Potter & Perry, 2006;1518). 

 

 

 

Gambar 2.1  Visual Analog Scale (VAS)  

2) Numeral Rating Scale (NRS) 

Suatu alat ukur yang meminta klien untuk menilai rasa nyeri 

sesuai dengan level intensitas nyeri pada skala numeral dari 0-10 

atau 0-100. Angka 0 berarti tidak nyeri dan 10 atau 100 berarti 

sangat nyeri. NRS lebih digunakan sebagai alat pendeskripsi kata. 

Skala paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri 

sebelum dan setelah intervensi terapeutik. Apabila digunakan skala 

untuk menilai nyeri, maka direkomendasikan patokan 10 cm 

(Potter & Perry, 2006;1518). 

 

 

 

Gambar 2.2  Numeral Rating Scale (NRS)  

3) Faces Pain Score 

Terdiri dari enam gambar skala wajah kartun yang bertingkat 

dari wajah yang tersenyum untuk “tidak ada nyeri” sampai wajah 

yang berlinang air mata untuk “nyeri paling buruk”. Kelebihan dari 

skala wajah ini yaitu anak dapat menunjukkan sendiri rasa nyeri 



20 
 

dialaminya sesuai dengan gambar yang telah tersedia dan membuat 

usaha untuk mendeskripsikan nyeri menjadi lebih sederhana 

(Kozier et al, 2011;702). 

 

 

 

Gambar 2.3  Face Pain Score (FPS)  

4) Skala Nyeri Bourbanis 

Penggunaan skala intensitas nyeri merupakan metode yang 

mudah dan reliabel dalam menentukan intensitas nyeri klien. Skala 

tersebut memberikan konsistensi untuk berkomunkasi dengan 

klien. Sebagian besar skala menggunakan kisaran 0 sampai 5 atau 

0 sampai 10 dengan 0 menandakan “tidak nyeri” dan angka 

tertinggi menandakan “nyeri sangat berat”. Pencantuman 

keterangan kata pada skala dapat membantu beberapa klien yang 

merasa kesulitan memberi nomor peringkat pada nyeri klien 

(Kozier et al, 2011;700-2). 

 

      0       1        2        3       4        5        6        7       8        9       10   

Tidak nyeri    Nyeri ringan       Nyeri sedang          Nyeri berat    Nyeri 

sangat berat 

Gambar 2.4 Skala Nyeri Bourbanis   
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Keterangan: 

a) Skala 0 :  tidak nyeri 

b) Skala 1-3 : nyeri ringan, secara obyektif klien dapat 

berkomunikasi dengan baik 

c) Skala 4-6 : nyeri sedang, secara obyektif klien mendesis, 

menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat 

mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik 

d) Skala 7-9 : nyeri berat, secara obyektif klien terkadang tidak 

dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, 

dapat mendeskripikannya, tidak dapat diatasi dengan alih nafas 

panjang dan distraksi 

e) Skala 10 : nyeri sangat berat, pasien sudah tidak mampu lagi 

menahan nyeri  

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dismenore Primer 

Mansjoer et al (2008:372) menyatakan bahwa penyebab pasti 

dismenore primer belum diketahui. Diduga faktor psikis sangat berperan 

terhadap timbulnya nyeri. Dismenore primer umumnya dialami pada 

wanita dengan siklus haid berovulasi. Beberapa faktor predisposisi  yang 

berhubungan dengan dismenore adalah sebagai berikut: 

a. Usia Menarche 

Menarche terjadi pada rata-rata umur 13 tahun, sedangkan 

perimenarche 11-15 tahun. Usia saat menarche maju rata-rata 2 – 4 

bulan setiap 10 tahun (Anwar, Baziad, Prabowo,2014;103).  
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Mansjoer et al (2008:372) menyatakan bahwa Menarche yang 

terjadi lebih awal dari usia normal dimana alat reproduksi belum siap 

untuk mengalami perkembangan dan juga masih terjadi penyempitan 

pada leher rahim maka akan timbul rasa nyeri ketika mengalami haid.  

Menurut penelitian Hasrinta & Pajeriaty (2014: 20) yang dilakukan 

di SMA N 21 Makassar menyatakan bahwa responden yang 

mengalami usia menarche paling banyak yaitu dengan usia menarche 

12 tahun sebanyak 62,0% dengan nilai p= 0,029<0,05 yang artinya 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia menarche dengan 

kejadian dismenore primer. 

b. Lama Menstruasi 

Lama menstruasi merupakan jarak dari hari pertama haid sampai 

perdarahan haid berhenti. Lama menstruasi normal yaitu 3-7 hari 

dengan jumlah darah selama haid berlangsung tidak melebihi 80 ml. 

Menstruasi yang lama menyebabkan kontraksi otot uterus yang 

berlebihan dalam fase sekresi sehingga produksi hormon prostaglandin 

berlebihan yang akhirnya menimbulkan rasa nyeri ketika menstruasi 

(Anwar, Baziad, Prabowo,2014;73).  

Menurut penelitian Sophia, Muda, Jemadi (2013: 9-10) yang 

dilakukan di SMK N 10 Medan menyatakan bahwa responden yang 

mengalami dismenore terbanyak yaitu mereka yang mengalami lama 

menstruasi lebih dari 7 hari sebanyak 87,2% dengan nilai p= 0,046 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara lama 
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menstruasi dengan kejadian dismenore. Siswi yang mengalami 

menstruasi lebih dari 7 hari memiliki kemungkinan 1,2 kali lebih besar 

mengalami dismenore dibandingkan sisiwi yang memiliki lama 

menstruasinya 7 hari. 

c. Stress  

Menurut penelitian Martini, Mulyati, Fratidhina (2014:136) yang 

dilakukan pada mahasiswi DIII Kebidanan Harapan Kita Jakarta 

menyatakan bahwa terdapat 21 mahasiswi  yang menstruasi dan 

dengan kondisi stress mengalami dismenore. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai p=0,045 maka dapat disimpulkan ada pengaruh antara 

tingkat stress dengan disminore.  

d. Kebiasaan Olahraga 

Olahraga atau latihan fisik dapat menghasilkan hormon endorfin. 

Hormon ini dapat berfungsi sebagai obat penenang alami yang 

diproduksi oleh otak yang menimbulkan rasa nyaman dan untuk 

mengurangi nyeri pada saat kontraksi. Olahraga terbukti dapat 

meningkatkan kadar β-endorphin empat sampai lima kali di dalam 

darah. Semakin banyak olahraga maka akan semakin tinggi pula kadar 

β-endorphin. Saat melakukan olahraga β-endorphin akan keluar dan 

diterima oleh reseptor didalam hipotalamus dan sistemik limbik yang 

berfungsi untuk mengatur emosi. Kadar endorfin diantara individu 

sangat beragam seperti halnya faktor-faktor seperti kecemasan yang 

mempengaruhi kadar endorfin. Individu dengan endorfin yang banyak 
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akan lebih sedikit merasakan nyeri (Marlinda, Rosalina, Purwaningsih, 

2013;121). 

Menurut penelitian Rahayu, Suryani, Marlina (2014;8-9) 

menyatakan bahwa terlihat dari 60 responden yang diteliti memiliki 

mean rank sebelum senam dismenore adalah 21,50 sedangkan setelah 

responden melakukan senam dismenore mean ranknya adalah 23,23. 

Hasil uji statistik didapatkan nilai p= 0,0001 yang berarti < α (0,05) 

terlihat ada perbedaan signifikan derajat dismenore responden antara 

sebelum senam dismenore dengan sesudah senam dismenore. 

e. Nutrisi  

Varney (2008:109) menyatakan bahwa nutrisi mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Asupan kalori  bervariasi selama 

siklus menstruasi mencapai puncaknya pada fase luteal dan fase 

folikular. Asupan kalori rata-rata selama fase luteal lebih tinggi 

daripada selama fase folikular. Salah satu masalah gizi yang sering 

dialami adalah kekurangan berat badan yang dapat diakibatkan oleh 

kurangnya asupan makanan. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan, 

fungsi organ tubuh, juga akan menyebabkan terganggunya fungsi 

reproduksi. Hal ini akan berdampak pada gangguan haid tetapi akan 

membaik bila asupan nutrisinya baik. 
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6. Patofisiologi  

          Haid  

    

Aktivitas Progesteron  

 

Labilisasi membrane Lisosom (mudah pecah)   

 

Vasopresin  Katekolamin 

 

 Vasokonstriksi 

         

 Iskemia 

       

Kerusakan sel 

 

Prostaglandin 

 

 

Prostaglandin F2α                               Prostaglandin E 

 

 

Kontraksi uterus - Persepsi nyeri 

  - Sensitisasi saraf tepi 

 

      Dismenore primer 

Gambar 2.5 Konsep Patogenesis Dismenore Primer (Mansjoer,2008;373, 

Anwar, Baziad, Prabowo,2014;182,  Reeder, 2014;264) 
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7. Dampak Dismenore 

Anwar, Baziad, Prabowo (2014:182) menyatakan bahwa dismenore 

memiliki dampak sebagai berikut: 

a. Mengganggu aktivitas sehari-hari 

b. Ketidakhadiran disekolah  

c. Meningkatkan kecemasan 

d. Labilitas emosi 

Menurut penelitian Saguni, Madianung, Masi (2013: 5) menyatakan 

bahwa responden yang mengalami dismenore di SMA Kristen I Tomohon 

menunjukan presentase yang paling besar yaitu sebanyak 121 responden 

(91,7%). Banyaknya responden yang mengalami gangguan dalam aktivitas 

belajar diakibatkan karena nyeri haid yang dirasakan dalam proses belajar 

mengajar sehingga sulit berkonsentrasi karena ketidaknyamanan yang 

dirasakan ketika nyeri haid. Hasil penelitian dengan menggunakan uji 

fisher didapatkan nilai p=0,000 < α 0,05 yang berarti ada hubungan antara 

dismenore dengan aktivitas belajar remaja putri di SMA Kristen I 

Tomohon. 

8. Upaya Penanganan  

Varney (2008:342) menyatakan bahwa pengobatan dismenore dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Penggunaan obat-obatan anti-inflamasi nonsteroid (OAINS) 

Pengobatan ini dikonsumsi dalam dua sampai tiga hari pertama saat 

permulaan munculnya gejala. Manfaat terapi OAINS perlu waktu 

enam bulan untuk menjadi efektif sehingga klien harus di ingatkan 
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tentang hal ini sebelum meninggalkan metode tersebut dalam 

mengontrol dismenore. Akan tetapi, terapi jangka panjang dengan obat 

seperti OAINS dapat menimbulkan efek merugikan dibeberapa sistem 

tubuh (Varney,2008;342). 

b. Pendekatan non-farmasi 

Beberapa pendekatan nonfarmasi dalam mengurangi dismenore 

telah bermunculan, diantaranya adalah dengan metode homeopati, 

akupuntur, biofeedback, tehnik relaksasi, masase, olahraga, 

aromaterapi, dan penggunaan obat herbal (Varney,2008;342). 

Tehnik relaksasi nafas dalam banyak digunakan untuk menurunkan 

tingkat stress dan nyeri kronis. Teknik relaksasi nafas dalam 

memungkinkan klien mengendalikan respon tubuhnya terhadap 

ketegangan dan kecemasan. Tehnik relaksasi nafas dalam dilakukan 

dengan cara klien menegangkan dan melemaskan sekelompok otot 

secara berurutan dan memfokuskan perhatian pada perbedaan perasaan 

yang alami antara saat kelompok otot relaks dan saat otot tegang 

(Kozier et al, 2011;314). 

Menurut penelitian Marni & Ambarwati  (2015) menyatakan bahwa 

hasil analisis data tentang perbedaan skala nyeri haid antara sebelum 

dan sesudah dilakukan tindakan relaksasi yang dilakukan pada 60 

responden dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

menunjukkan nilai signifikansi (p) 0,000 artinya p < α dengan nilai < 

0,05 yang berarti ada perbedaan yang bermakna skala nyeri haid antara 
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sebelum dan sesudah dilakukan tindakan relaksasi. Hasil penelitian 

didapatkan penurunan skala nyeri setelah diberikan tindakan relaksasi 

dengan rata-rata penurunan pada pemberian tindakan relaksasi sebesar 

2.03. Nilai rata-rata variabel skala nyeri haid sebelum dilakukan 

relaksasi sebesar 5,83 dengan standar deviasi sebesar 1,642 dan nilai 

rata-rata setelah dilakukan relaksasi sebesar 3,80 dengan standar 

deviasi 1,243. 

Penatalaksanaan nyeri non farmakologi terdiri atas berbagai strategi 

penatalaksanaan nyeri fisik dan kognitif perilaku. Intervensi fisik 

mencakup stimulasi kutaneus, imobilisasi, stimulasi saraf elektrik 

transkutan (TENS), dan akupuntur. Intervensi pikiran-tubuh (kognitif-

perilaku) meliputi aktivitas distraksi, tehnik relaksasi, imajinasi, 

meditasi, umpan balik biologis, hipnosis, dan sentuhan terapeutik 

(Kozier et al, 2011;726) 

Salah satu aplikasi hipnosis untuk relaksasi pikiran dan perasaan 

dalam membantu mengatasi masalah cemas, nyeri, stres, dan depresi 

yaitu menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi di fokuskan pada 

relaksasi yang dalam, konsentrasi penuh, dan sugesti yang tinggi 

(Susana, 2014; 60). 

Menurut penelitian Wibowo, Ismonah, Supriyadi (2014:8-9) 

menyatakan bahwa intensitas nyeri responden sebelum dan sesudah 

diberikan hipnoterapi yang mengalami penurunan intensitas nyeri 

sebanyak 14 responden dari total jumlah keseluruhan 16 responden 
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yang berada di RSUD Soewondo Kendal dan yang tidak mengalami 

perubahan intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan hipnoterapi 

sebanyak 2 responden. Nilai probabilitas sebesar 0,000 pada 

pemberian hipnoterapi saat perawatan luka diabetik, artinya nilai 

probabilitas <0,05 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

pemberian hipnoterapi terhadap intensitas nyeri saat perawatan luka. 

Menurut penelitian Fitriani & Sidabutar (2016:74) menyatakan 

bahwa rata-rata skala dismenore sebelum dilakukan intervensi 

hipnoterapi pada siswi SMP patriot Bangsa Desa Tani Mulya dengan 

jumlah responden 20 memiliki nilai mean 6,50 dan rata-rata skala 

dismenore sesudah dilakukan intervensi hipnoterapi diperoleh nilai 

mean 1,35. Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai p=0,0001 (p<0,05) 

sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh hipnoterapi terhadap 

dismenore. 

Menurut penelitian Fajarwati & Ambarwati (2012:219) m 

enyatakan bahwa skor nyeri sebelum diberikan perlakuan hipnoterapi 

pada 18 responden intranatal kala I di RB Kharisma Husada Kartasura 

sebesar 2,56 dan turun menjadi 1,39 sesudah diberikan perlakuan 

hipnoterapi. Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Ranks Test diperoleh probabilitas (nilai p) sebesar 0,000 

sehingga kesimpulan uji adalah ada pengaruh hipnoterapi terhadap 

penurunan nyeri pada ibu intrantal kala I di RB Kharisma Husada 

Kartasura. 
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B. Konsep Dasar Mesmerism 

1. Sejarah Mesmerism  

Mesmerism sudah ada sejak zaman dahulu kala dan mulai dikenal 

diseluruh dunia sejak zaman Franz Anton Mesmer (1734-1815). 

Mesmerism diambil dari nama belakang Franz Anton Mesmer  (Paret & 

Coates, 2007;11). Franz Anton Mesmer (1734-1815) adalah seorang dokter 

abad kedelapan belas yang memperkenalkan efek hipnotis pada diri pasien 

di dalam praktek klinisnya yang dikenal sebagai "Mesmerisme" atau 

"animal magnetism". Cikal bakal anastesi merupakan keberhasilan 

Mesmerism. Pada tahun 1837, John Elliotson (17910-1868) seorang 

profesor kedokteran di rumah sakit universitas perguruan tinggi di London, 

setelah secara pribadi menyaksikan demonstrasi yang efektif, mencoba 

untuk memperkenalkan Mesmerism pada praktek klinis dalam rumah sakit. 

Namun, dewan universitas mengeluarkan resolusi yang melarang praktek 

Mesmerism atau  di dalam lingkungan rumah sakit dan kemudian Elliotson 

mengundurkan diri. Di india, di mana ada pemerintah yang memiliki 

keterbukaan pikiran, James Esdaile (1808-1859), setelah mendengar 

pekerjaan Elliotson ini, berhasil menginduksi analgesia dengan Mesmerism 

(Wright,2015;6).  

Antara tahun 1846 dan 1847 di India, Esdaile menunjukkan efektivitas 

Mesmerism untuk anestesi dan mengurangi guncangan peri-operatif. 

Esdaile mencatat rekor penggunaan Mesmerism dalam pembedahan. Dia 

melakukan banyak operasi mayor sebanyak 300 dan ribuan operasi minor 
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tanpa rasa sakit. Adanya Mesmerism yang dapat menghilangkan rasa sakit 

sangat penting karena pada waktu itu belum ditemukan obat bius. Pada 

waktu itu semua dokter, apabila tidak menggunakan Mesmerism maka 

harus mengandalkan kecepatan tangan. Mesmerism ditemukan lebih aman 

daripada eter (obat bius) atau kloroform dalam hal potensi efek samping, 

ada cukup kepentingan ilmiah dan medis, dan terlalu sedikit. Mesmerist 

(sebutan untuk orang yang melakukan Mesmerism) tersedia untuk 

menyediakan layanan operasi di bawah anestesi. Hal ini menempatkan 

beban pada Mesmerist. Selain itu, mendorong trans pada beberapa pasien 

diperlukan banyak waktu. Esdaille melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang potensi manfaat Mesmerisme disebuah Rumah Sakit di Kalkutta. 

Setelah melakukan uji coba perbandingan antara eter dan Mesmerism, 

Esdaile menemukan bahwa eter menghasilkan trans lebih mendalam 

(Wright,2015;7, Sudjana, 2015;22-3). 

2. Pengertian Mesmerism 

Mesmerism adalah suatu cara penyembuhan menggunakan sugesti 

Magnetism atau energi prana. Energi prana adalah energi hidup yang 

mengatur pergerakan segala sesuatu yang berada di alam ini. Tidak semua 

manusia dapat merasakan pergerakan energi ini dikarenakan untuk dapat 

menyadari adanya energi ini, manusia harus mempunyai sebuah keasadaran 

yaitu yang dinamakan kesadaran quantum. Kesadaran quantum dapat 

dirasakan saat gelombang otak manusia harus dalam keadaan Alfa ataupun 

Teta (Sudjana,2015;37). 
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Konsep penyembuhan Mesmerism adalah berbasis energi. Mesmerism 

 bekerja pada energi dan kekuatan hidup. Mesmer mengatakan bahwa kita 

(manusia) ini seperti ikan yang hidup didalam air tetapi tidak menyadari 

bahwa disitu ada air, kita hidup dikelilingi oleh medan energi dan didalam 

tubuh kita terdapat medan energi yang sangat besar. Jika ditubuh manusia 

terdapat rasa sakit atau perasaan tidak nyaman didaerah tertentu. Itu  

tandanya ada sumbatan energi hanya dengan melancarkan aliran energinya, 

menyeimbangkan energinya dan mengaktifkan otak enterik dengan tehnik 

Mesmerism kesembuhan langsung terjadi pada diri klien (Paret & Coates, 

2007;17). 

3. Gelombang Pikiran 

Sudjana (2015:1) menyatakan bahwa gelombang pikiran manusia dibagi 

menjadi empat yang diukur menggunakan alat ukur getaran otak yang 

disebut EEG (Electroensefalograf) yaitu sebagai berikut: 

a. Beta (diatas 12-16 putaran per detik) 

Beta merupakan gelombang frekuensi paling tinggi. Gelombang beta 

terdiri dari beta atas dan beta bawah. Contoh orang yang berada dalam 

kondisi beta atas umumnya bersifat negatif seperti orang yang sedang 

emosi, marah, stress. Sedangkan betah bawah contohnya adalah ketika 

seseorang yang sedang serius didepan komputer.  

b. Alfa (antara 8-12 putaran per detik) 

Para ahli menyebutkan bahwa gelombang ini disebut sebagai 

gelombang cerdas (genius). Gelombang alfa adalah gelombang yang 

terjadi karena sinkronisasi antara otak kanan dan otak kiri, dimana 
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seseorang dalam kondisi tenang, santai, damai, relaks, bahagia. Ketika 

seseorang sedang dalam kondisi Alfa maka seseorang tersebut mampu 

berfikir positif, kreativitas tinggi, emosi terkendali, dan sangat mudah 

mencapai kondisi prestasi yang maksimal. 

c. Teta (antara 4-8 putaran per detik) 

Kondisi teta disebut juga kondisi kepasrahan total dikarenakan 

kondisi ini diantara sadar dan tidak sadar. Gelombang Teta adalah 

kondisi seseorang memiliki ketenangan yang sangat mendalam. Orang 

yang mengalami kondisi Teta biasanya sudah tidak dapat 

mendengarkan suara berisik. Mesmerism merupakan cara untuk 

memengaruhi orang di gelombang Teta. 

d. Delta (antara 0,5-4 putaran per detik) 

Gelombang Delta adalah gelombang yang terjadi ketika berada 

didalam tidur yang dalam (REM-Rapid eye movement) sehingga tidak 

dapat mengingat kembali sebuah mimpi dalam tidur. Apabila masih 

dapat mengingat mimpi dalam tidur artinya berada dalam kondisi 

NREM-Non Rapid eye movement. 

Salah satu syarat keberhasilan Mesmerism adalah dengan memahami 

gelombang pikiran (brain wave) dan dapat masuk gelombang Alfa atau 

Teta dengan cepat. 

4. Tehnik Mesmerism 

RHI (2013: 5-15) menyatakan bahwa prosedur proses mesmeris secara 

sistematis dapat disusun sebagai berikut: 
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a. Interview Client 

Pada langkah ini seorang Mesmerist menanyakan seputar keluhan 

klien. Pada tahap ini Mesmeris tidak diperbolehkan melakukan 

intervensi, menilai, menghakimi, mengambil kesimpulan atas kondisi 

klien. Berikan waktu penuh agar klien menceritakan semua keluhannya 

apabila Mesmerist ingin memberi pertanyaan, cukup seperlunya. 

Mesmerist tidak perlu mengetahui secara detail tentang kondisi atau 

keadaan klien. Setelah klien selesai bercerita mengenai semua 

keluhannya langkah selanjutnya yaitu menanyakan tujuan atau harapan 

klien setelah mengikuti sesi terapi menggunakan Mesmerism ini. 

b. Mesmerizing 

Tahap ini klien di bimbing untuk memasuki kondisi mesmeric 

trance dengan menggunakan energi Mesmerist. Mesmeric trance 

merupakan sarana utama untuk membawa seorang klien dari conscious 

mind (pikiran sadar) ke subconscious mind (pikiran bawah sadar). 

Trance merupakan suatu kondisi pikiran seseorang saat mengalami 

kondisi mesmeris. Fenomena trance adalah hal yang umum, alami, 

bahkan pernah dirasakan oleh semua manusia.  

Sudjana (2015:62) menyatakan bahwa Trance dalam Mesmerism 

ini dipahami sebagai proses penurunan gelombang otak beta (sedang 

berpikir atau berlogika) menuju ke alfa (keadaan rileks, santai) bahkan 

memasuki teta (keadaan sangat rileks) serta delta yaitu  keadaan tidur 

pulas tanpa mimpi. Untuk bisa menuntun masuk ke dalam trance perlu 



35 
 

diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, klien harus percaya 

kepada Mesmerist, apabila kepercayaan ini tidak ada maka sulit untuk 

mencapai suatu kondisi trance. Kedua, tempat yang dipilih janganlah 

suatu lingkungan yang bising atau mengganggu, karena mudah 

mempengaruhi perhatian klien. Ketiga, Mesmerist sendiri harus 

mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menuntun klien ke dalam 

trance dengan teknik yang dikuasai di samping kepercayaan diri yang 

besar. 

c. Deepening (Dept Level Test) 

Tahap ini seorang Mesmerist membantu klien yang sudah 

memasuki kondisi mesmeric trance agar dapat memasuki kondisi 

relaksasi lebih dalam menggunakan energi Mesmerist. Depth Level 

Test merupakan tes untuk melihat seberapa jauh kesadaran klien sudah 

berpindah dari conscious mind ke subconscious mind. Tingkat 

kedalaman setiap orang berbeda-beda dan sangat tergantung dari 

kondisi klien, pemahamannya, waktu, lingkungan dan keahlian dari 

Mesmerist.  

Adapun ciri-ciri orang yang sudah memasuki kondisi trance adalah 

sebagai berikut (Sudjana,2015;54) : 

1) Terfokus, nyaman dan gerakan tubuh minim 

2) Kelopak mata berkedut dan bergerak layu 

3) Fitur wajah mengendur ( seperti seseorang yang sedang tidur ) 

4) Lambat atau tidak bisa menjawab 
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5) Perubahan warna dan suhu badan menurun (Kulit terkadang 

berwarna gelap atau bahkan pucat terutama pada bagian tangan dan 

wajah) 

6) Denyut nadi melambat ( Dapat dilihat dengan mengamati denyutan 

halus yang ada disisi leher dibawah dagunya ) 

d. DeMesmerizing/Termination 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari Mesmerism, tahap ini 

membangunkan klien dari fase mesmeric trance. Apabila klien 

memiliki keluhan ringan dapat diterminasi setelah 10-15 menit tetapi 

apabila klien mengalami kondisi atau penyakit berat, Mesmerist harus 

memberikan kebebasan bagi klien untuk memutuskan melakukan 

terminasi sendiri yaitu membiarkan klien bangun atas kehendaknya 

sendiri atau diterminasi setelah 60-90 menit. Jika klien diterminasi atas 

kehendak Mesmerist, maka Mesmerist harus menanyakan tentang 

kondisi klien dengan mengajukan pertanyaan tertutup. 

5. Konsep Mesmerism Pada Patofisiologi Nyeri 

Menurut teori Gate Control ditekankan pentingnya fungsi psikologis 

dalam pengendalian rasa nyeri. Daerah otak yang diaktifkan pada saat 

mengalami nyeri adalah Thalamus, Korteks  Somatosensorik, otak depan 

(Hipothalamus), Amigdala. Impuls nyeri merupakan impuls darurat yang 

melalui jalur sensorik menuju Thalamus. Sinyal tersebut seharusnya 

menuju ke korteks sensorik, tetapi sebagian besar sinyal tersebut 

mengalami pembajakan dan dibelokkan menuju Amigdala. Amigdala yang 
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merupakan pusat perubahan emosi belum siap menerima  sinyal yang 

bersifat darurat dan mengirimkannya ke Hipothalamus terutama Nukleus 

Paraventrikularis. Nukleus Paraventrikularis merespon sinyal darurat 

tersebut dengan melepas Corticotropin Releasing Factor (CRF) yang juga 

bersifat darurat yang selanjutnya mengaktifkan Hipofise dan sistem saraf 

otonom. Impuls nyeri yang berjalan menuju Thalamus direspon dengan 

melepas CRF dari Hipothalamus, sinyal darurat dari CRF akan 

mengaktifkan serabut Preganglioner Simpatis kemudian memicu Adrenal 

melepas Kortisol berlebihan, CRF juga mengaktifkan pituitary untuk 

melepas ACTH (Adreno Cortico Tropic Hormone) yang juga akan memicu 

Kortisol berlebihan dan menekan sistim imun, sementara pengeluaran β-

endorfin ditekan sehingga akan memicu pengeluaran Sitokin Proinflamasi, 

dimana sitokin dan mediator proinflamasi mengaktifkan reseptor nyeri 

perifer yang selanjutnya membawa signal nyeri ke Thalamus dan Korteks 

Somatosensorik,  sehingga meningkatkan rasa nyeri (Lee & Pyun, 

2012;76).  

Sinyal kognitif berjalan ke otak melalui jalur sensorik, auditorik dan 

visual pada saat mengalami kondisi Mesmeric Trance. Saat yang 

bersamaan kondisi relaksasi ini merangsang tubuh melalui jalan HPA Axis 

(Hipothalamus-Hipofisis-Adrenal), untuk menghasilkan Corticotropin 

Releasing Factor (CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary 

untuk menurunkan produksi ACTH sehingga peningkatan produksi 

analgetik endogen yaitu β-endorfin yang kemudian menurunkan produksi 
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cortisol dan hormon – hormon stress lainnya sehingga nyeri menurun. 

Endorphin bekerja untuk menahan impuls nyeri di medulla spinalis, dengan 

menahan impuls nyeri di medulla spinalis maka impuls nyeri tidak 

dihantarkan ke thalamus dan pada akhirnya tidak ada impuls nyeri yang 

disalurkan ke korteks serebri (Lee & Pyun, 2012;77). 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Kerangka Teori (Mansjoer et al ,2008; Lee & Pyun, 2012; 

Sudjana, 2015) 

Keterangan:             Diteliti 

               

Tidak diteliti 

Faktor Predisposisi 

Disminore Primer: 

1. Usia Menarche 

2. Lama Menstruasi 

3. Stress 

4. Kebiasaan Olahraga 

5. Nutrisi 

DISMENORE 

PRIMER 

MESMERISM 

Trance 

(Gelombang 

otak Alfa & 

Teta) 

 

HPA 

Axis 

CRF 

(Corticotropin 

Releasing Factor)  

 

Kelenjar Pituitary 

ACTH (Adreno 

Cortico Tropic 

Hormone) 

Produksi Cortisol  

β-endorfin 

Nyeri Haid  

 


