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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Konsep Kebutuhan Dasar 

1. Kebutuhan Dasar Manusia 

Definition of nursing (definisi keperawatan), harus menyertakan 

prinsip keseimbangan fisiologis. Tugas unik perawat adalah membantu 

individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, melalui upaya 

melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan 

penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai, yang dapat 

dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, 

kemampuan dan kemauan atau pengetahuan untuk itu (tugas perawat). 

Model “The Activities of Living” menjelaskan bahwa tugas perawat 

adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandirian secepat 

mungkin. Perawat menjalankan tugas secara mandiri, tidak tergantung 

pada dokter. Akan tetapi perawat tetap menyampaikan rencana pada 

dokter sewaktu mengunjungi pasien. 

Manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk 

meraih kesehatan, kebebasan atau kematian yang damai, serta bantuan 

untuk meraih kemandirian. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas 14 

komponen yang merupakan komponen penanganan perawatan, Ke-14 

kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bernafas secara normal. 

2. Makan dan minum secara cukup. 

3. Eliminasi (buang air besar dan kecil). 

4. Bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan. 

5. Tidur dan istirahat. 

6. Memilih pakaian yang tepat. 

7. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang normal dengan 

menyesuaikan pakaian yang digunakan dan memodifikasi lingkungan. 

8. Menjaga kebersihan diri dan penampilan. 
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9. Menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari 

membahayakan orang lain. 

10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, 

kebutuhan, kekhawatiran dan opini. 

11. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 

12. Bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan 

hidup. 

13. Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi. 

14. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah 

pada perkembangan yang normal, kesehatan dan penggunaan fasilitas 

kesehatan yang tersedia, (Virginia Henderson dalam Haswita & 

Sulistyowati, 2017). 

Ke-14 kebutuhan dasar manusia diatas dapat diklasifikasikan 

menjadi empat kategori, yaitu komponen-komponen biologis, psikologis, 

sosiologis dan spiritual. Kebutuhan dasar poin 1-9 termasuk komponen 

kebutuhan biologis. Poin 10 dan 14 termasuk komponen kebutuhan 

psikologis. Poin 11 termasuk kebutuhan spiritual. Sedangkan poin 12 dan 

13 termasuk komponen kebutuhan sosiologis. Pikiran dan tubuh manusia 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain (inseparable). Sama halnya dengan 

klien dan keluarga, merupakan satu kesatuan atau unit, (Haswita dan 

Sulistyowati, 2017). 

 

2. Konsep Nyaman Nyeri 

a. Konsep Kebutuhan Rasa Nyaman 

Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan yang telah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan 

ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-

hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan 

tentang sesuatu yang melebihi masalah nyeri). Kenyamanan mesti 

dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek, yaitu : 

1) Fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh. 

2) Sosial, berhubungan dengan interpersonal, keluarga, dan sosial. 
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3) Psikospiritual, berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam 

diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan maka 

kehidupan. 

4) Lingkungan, berhubungan dengan latar belakang pengalaman 

eksternal manusia seperti cahaya, bunyi, temperature, warna, dan 

unsur alamiah lainnya. 

Berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai 

kebutuhan dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan 

keperawatan. Konsep kenyamanan mempunyai subjektifitas yang 

sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, 

sosial, spiritual, psikologis dan kebudayaan yang mempengaruhi cara 

mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Meningkatkan 

kebutuhan rasa nyaman diartikan perawat telah memberikan kekuatan, 

harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan melalui intervensi 

keperawatan, (Kolcaba, 1992 dalam Potter & Perry, 2005). 

 

b. Konsep Dasar Nyeri 

1) Definisi 

Nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih dari sekedar 

sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri 

merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat 

sangat subyektif karena perasaan nyeri berbeda setiap orang dalam 

hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang 

dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. 

Menurut beberapa ahli, nyeri diartikan sebagai berikut : 

a) Nyeri sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang 

yang keberadaannya diketahui hanya jika orang tersebut 

pernah mengalaminya, (Mc. Coffery, 1979). 

b) Nyeri merupakan suatu perasaan menderita secara fisik dan 

mental atau perasaan yang bisa menimbulkan ketegangan, 

(Wofl Welzel Fuerst, 1979). 
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c) Nyeri merupakan suatu mekanisme produksi tubuh, timbul 

ketika jaringan sedang di rusak dan menyebabkan individu 

tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri, 

(Arthur C Curton, 1983). 

d) Nyeri sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat 

terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam 

tubuh ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis, dan 

emosional, (Scrumum). 

2) Fisiologi Nyeri 

Cara nyeri merambat dan dipersepsikan oleh individu masih 

belum sepenuhnya dimengerti. Namun, bisa tidaknya nyeri 

dirasakan dan derajat nyeri tersebut mengganggu dipengaruhi oleh 

sistem algesia tubuh dna transmisi sistem saraf serta interpretasi 

stimulus, (Haswita & Sulistyowati, 2017). 

Rasa nyeri yang dihantarkan oleh reseptor yang disebut 

nosiseptor. Nosiseptor merupakan ujung saraf perifer yang bebas 

dan tidak bermielin atau hanya memiliki sedikit mielin. Reseptor 

ini tersebar di kulit dan mukosa, khususnya pada visera, 

persendian, dinding arteri, hati dan kantung empedu. Reseptor 

nyeri tersebut dapat dirangsang oleh stimulus mekanis, termal, 

listrik, atau kimiawi (misalnya histamin, bradykinin dan 

prostaglandin). 

Proses fisiologi yang terkait nyeri disebut nosisepsi. Proses 

ini terdiri atas 4 tahap yaitu sebagai berikut: 

a) Transduksi 

Rangsangan (stimulus) yang membahayakan memicu 

pelepasan mediator biokimia (misalnya: histamin, bradykinin, 

prostaglandin, substansi P). Mediator ini kemudian 

mensesitisasi nosiseptor. 

b) Transmisi 

Tahap transmisi sendiri terdiri atas 3 bagian adalah 

sebagai berikut: 
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(1) Stimulasi yang diterima oleh reseptor ditransmisikan 

berupa impuls nyeri dari saraf perifer ke medula spinalis. 

Jenis nosiseptor yang terlibat dalam transmisi ini ada dua 

jenis yaitu serabut C dan serabut A-delta. Serabut C 

mentransmisikan nyeri tumpul dan menyakitkan, 

sedangkan serabut A delta mentransmisikan nyeri yang 

tajam dan terlokalisasi. 

(2) Nyeri ditransmisikan dari medula spinalis ke batang otak 

dan talamus melalui jalur spinotalamikus (spinothalamic 

tract atau STT) yang membawa informasi tentang sifat dan 

lokasi stimulus ke talamus. 

(3) Sinyal diteruskan ke korteks sensorik somatik (tempat 

nyeri dipersepsikan). Impuls yang ditransmisikan melalui 

STT mengaktifkan respons otonomik dan limbik. 

c) Persepsi 

Individual mulai menyadari nyeri dan tampak persepsi 

nyeri tersebut terjadi di struktur kortek sehingga 

memungkinkan timbulnya berbagai strategi perilaku kognitif 

untuk mengurangi komponen sensorik dan afektif nyeri. 

d) Modulasi atau sistem descendants 

Neuron di batang otak mengirimkan sinyal-sinyal kembali 

ke tanduk dorsal medula spinalis yang terkonduksi dengan 

nosiseptor impuls supresif. Serabut desendens tersebut 

melepaskan substansi seperti opioid, serotonin, dan 

norepinefrin yang akan menghambat impuls asendens yang 

membahayakan di bagian dorsal medula spinalis. 

3) Teori Penghantar Nyeri 

Beberapa teori tentang penghantaran nyeri sebagai berikut : 

a) Teori Pemisahan (Specificity) 

Rangsangan nyeri masuk melalui ganglion dorsal ke 

medula spinalis melalui kornu dorsalis yang bersinapsis di 

daerah posterior. Rangsangan tersebut kemungkinan naik ke 
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tractus lissur dan menyilang di garis median ke sisi lainnya. 

Rangsangan nyeri berakhir di korteks sensori tempat nyeri 

berakhir di korteks sensoris tempat nyeri tersebut diteruskan. 

Proses penghantar nyeri ini tidak memperhitungkan aspek 

fisiologis dan respons nyeri, (Haswita & Sulistyowati 2017). 

b) Teori Pola 

Rangsangan nyeri masuk ke medula spinalis melalui 

ganglion akar dorsal dan merangsang aktivitas sel T yang 

selanjutnya akan menghantarkan rangsangan nyeri ke korteks 

serebri. Nyeri yang terjadi merupakan efek gabungan dari 

intensitas rangsangan dan jumlah rangsangan pada ujung 

dorsal medulla spinalis. Proses ini tidak termasuk aspek 

fisiologis, (Haswita & Sulistyowati 2017). 

c) Teori Pengendalian Gerbang (Gate Control) 

Rangsangan nyeri dikendalikan oleh mekanisme gerbang 

pada ujung dorsal medulla spinalis. Saraf besar dan saraf kecil 

pada ganglion akar dorsal memungkinkan atau menghalangi 

penghantar rangsangan nyeri, (Haswita & Sulistyowati 2017). 

d) Teori transmisi dan inhibisi 

Stimulus yang mengenai nosiseptor memulai transmisi 

(penghantaran) impuls saraf. Transmisi ini menjadi efektif 

karena terdapat neurotransmiter yang spesifik. Inhibisi impuls 

nyeri juga menjadi efektif karena terdapat impuls pada serabut 

besar yang menghalangi impuls pada serabut lambat dan 

sistem supresi opiate endogen, (Haswita & Sulistyowati 2017). 

4) Klasifikasi Nyeri 

Nyeri dapat dibedakan berdasarkan jenis dan bentuknya 

sebagai berikut : 

a) Jenis Nyeri 

Berdasarkan jenisnya, nyeri dapat dibedakan menjadi 

nyeri perifer, nyeri sentral, dan nyeri psikogenik. 
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(1) Nyeri perifer 

Nyeri perifer dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

sebagai berikut : 

(a) Nyeri superfisial : rasa nyeri muncul akibat rangsangan 

pada kulit dan mukosa. 

(b) Nyeri viseral : rasa nyeri timbul akibat rangsangan 

pada reseptor nyeri di rongga abdomen, cranium dan 

thorax. 

(c) Nyeri alih : rasa nyeri dirasakan di daerah lain yang 

jauh dari jaringan penyebab nyeri. 

(2) Nyeri sentral 

Nyeri sentral adalah nyeri yang muncul akibat rangsangan 

pada medula spinalis, batang otak, dan talamus. 

(3) Nyeri psikogenik 

Nyeri psikogenik adalah nyeri yang penyebab fisiknya 

tidak diketahui. Umumnya nyeri ini disebabkan oleh faktor 

psikologis. Selain jenis-jenis nyeri yang telah disebutkan 

sebelumnya, terdapat juga beberapa jenis nyeri yang lain. 

Contohnya adalah sebagai berikut : 

(a) Nyeri somatik : nyeri yang berasal dari tendon, tulang, 

saraf, dan pembuluh darah. 

(b) Nyeri menjalar : nyeri yang terasa di bagian tubuh yang 

lain, umumnya disebabkan oleh kerusakan atau cedera 

pada organ viseral. 

(c) Nyeri neurologis : bentuk nyeri tajam yang disebabkan 

oleh spasme di sepanjang atau di beberapa jalur saraf. 

(d) Nyeri phantom : nyeri yang dirasakan pada bagian 

tubuh yang hilang, misalnya pada bagian kaki yang 

sebenarnya sudah diamputasi. 

b) Bentuk Nyeri 

Bentuk nyeri secara umum dapat dibedakan menjadi nyeri 

akut dan nyeri kronis. 
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(1) Nyeri akut 

Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak 

dan cepat menghilang. Umumnya nyeri ini berlangsung 

tidak lebih dari enam bulan. Penyebab dan lokasi nyeri 

biasanya sudah diketahui. Nyeri akut ditandai dengan 

peningkatan tegangan otot dan kecemasan. 

(2) Nyeri kronis 

Nyeri kronis merupakan nyeri yang berlangsung 

berkepanjangan, berulang atau menetap selama lebih dari 

enam bulan. Sumber nyeri dapat diketahui atau tidak. 

Umumnya nyeri ini tidak dapat disembuhkan. Nyeri kronis 

dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain nyeri 

terminal, sindrom nyeri kronis, dan nyeri psikosomatis, 

(Haswita & Sulistyowati 2017). 

Tabel 2.1 Perbedaan Nyeri Akut dan Kronis 
Karakteristik Nyeri Akut Nyeri Kronis 

Pengalaman Satu kejadian Satu situasi, status eksistensi 

Sumber Sebab eksternal/penyakit 

dari dalam 

Tidak diketahui atau pengobatan 

yang terlalu lama 

Serangan Mendadak  Bisa mendadak, berkembang 

dan terselubung 

Waktu Sampai 6 bulan Lebih dari 6 bulan sampai 

bertahun-tahun 

Pernyataan 

nyeri 

Daerah nyeri tidak 

diketahui dengan pasti 

Daerah nyeri sulit dibedakan 

intensitasnya, sehingga sulit 

dievaluasi 

Gejala-gejala 

klinis 

Pola respons yang khas 

dengan gejala yang lebih 

jelas 

Pola respons yang bervariasi 

dengan gejala (adaptasi) 

Pola Terbatas  Berlangsung terus, dapat 

bervariasi 

Perjalanan Biasanya berkurang 

setelah beberapa saat 

Penderitaan meningkat setelah 

beberapa saat 

Sumber : Barbara C Long, 1989 

5) Pengalaman Nyeri 

Pengalaman nyeri seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, 

yakni : 

a) Makna nyeri 

Umumnya manusia memandang nyeri sebagai pengalaman 

yang negatif, walaupun nyeri juga mempunyai aspek positif. 
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Beberapa makna nyeri antara lain berbahaya atau merusak, 

menunjukkan adanya komplikasi (misalnya infeksi), 

memerlukan penyembuhan, menyebabkan ketidakmampuan, 

merupakan hukuman akibat dosa, merupakan sesuatu yang 

harus ditoleransi. 

b) Persepsi nyeri 

Persepsi nyeri bersifat objektif, sangat kompleks, dan 

dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memicu stimulus 

nosiseptor dan transmisi impuls nosiseptor, seperti daya 

reseptif dan interpretasi kortikal. Persepsi nyeri bisa berkurang 

atau hilang pada periode stress berat atau dalam keadaan 

emosi. Kerusakan ujung saraf dapat memblokir nyeri dari 

sumbernya. 

c) Toleransi terhadap nyeri 

Tingkat toleransi nyeri yang tinggi berarti bahwa individu 

dapat menahan nyeri yang berat sebelum ia mencari 

pertolongan. Meskipun setiap orang memiliki pola penahan 

nyeri yang relatif stabil, namun tingkat toleransi berbeda 

tergantung pada situasi yang ada. 

d) Reaksi terhadap nyeri 

Sebagian orang merespon nyeri dengan menangis, 

mengerang, dan menjerit-jerit, meminta pertolongan, gelisah di 

tempat tidur atau berjalan mondar-mandir tak tentu arah untuk 

mengurangi rasa nyeri. sedangkan yang lainnya tidur sambil 

menggertakkan gigi, mengepalkan tangan, atau mengeluarkan 

banyak keringat ketika mengalami nyeri, (Mubarak & 

Chayatin, 2007). 
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6) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nyeri 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri, antara 

lain : 

a) Etnik dan nilai budaya 

Latar belakang etnik dan budaya merupakan faktor yang 

mempengaruhi reaksi terhadap nyeri dan ekspresi nyeri. 

sebagai contoh, individu dari budaya tertentu cenderung 

ekspresif dalam mengungkapkan nyeri, sedangkan individu 

dari budaya lain justru lebih memilih menahan perasaan 

mereka dan tidak ingin merepotkan orang lain. 

b) Tahap perkembangan 

Usia dan tahap perkembangan seseorang merupakan 

variabel yang penting yang akan mempengaruhi reaksi dan 

ekspresi terhadap nyeri. Dalam hal ini, anak-anak cenderung 

kurang mampu mengungkapkan nyeri yang mereka rasakan 

dibandingkan dengan orang dewasa, dan kondisi ini dapat 

menghambat penanganan nyeri untuk mereka. Disisi lain, 

prevalensi nyeri pada individu lansia lebih tinggi karena 

penyakit akut atau kronis yang mereka derita. Walaupun 

ambang batas nyeri tidak berubah karena penuaan, tetapi efek 

analgesik yang diberikan menurun karena perubahan fisiologis 

yang terjadi. 

c) Lingkungan dan individu pendukung 

Lingkungan yang asing, tingkat kebisingan yang tinggi, 

pencahayaan dan aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut 

dapat memperberat nyeri. Selain itu, dukungan dari keluarga 

dan orang terdekat menjadi salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi persepsi nyeri individu. Sebagai contoh, 

individu yang sendirian tanpa keluarga atau teman-teman yang 

mendukungnya, cenderung merasakan nyeri yang lebih berat 

dibandingkan mereka yang mendapat dukungan dari keluarga 

dan orang-orang terdekat. 
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d) Pengalaman nyeri sebelumnya 

Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap persepsi 

nyeri individu dan kepekaannya terhadap nyeri. indvidu yang 

pernah mengalami nyeri atau menyaksikan penderitaan orang 

terdekatnya saat mengalami nyeri cenderung merasa terancam 

dengan peristiwa nyeri yang akan terjadi dibandingkan 

individu lain yang belum pernah mengalaminya. Selain itu, 

keberhasilan atau kegagalan metode penanganan nyeri 

sebelumnya juga berpengaruh terhadap harapan individu 

terhadap penanganan nyeri. 

e) Ansietas dan stress 

Ansietas sering kali menyertai peristiwa yang terjadi. 

Ancaman yang tidak jelas asalnya dan ketidakmampuan 

mengontrol nyeri atau peristiwa di sekelilingnya dapat 

memperberat persepsi nyeri. sebaliknya, individu yang percaya 

bahwa mereka mampu mengontrol nyeri yang mereka rasakan 

akan mengalami penurunan rasa takut dan kecemasan yang 

akan menurunkan persepsi nyeri mereka, (Mubarak & 

Chayatin, 2007). 

7) Intensitas Nyeri 

Nyeri tidak dapat diukur secara objektif, sehingga intensitas 

nyeri merupakan karakteristik yang sangat relatif. Oleh karena itu 

banyak tes, skor, atau tingkatan angka yang dibuat untuk 

membantu dalam mengukur intensitas nyeri secara subjektif 

setepat mungkin, (Asmadi, 2008) 

8) Alat Bantu Menentukan Skala Nyeri 

a) Visual Analog Scale (VAS) dan Numeric Rating Scale (NRS) 

Penggunaan skala ini dengan cara pasien diminta untuk 

memberikan tanda pada garis angka yang menunjukkan 

intensitas nyeri yang dirasakan. Pada VAS, pemberian tanda 

semakin ke kiri berarti semakin tidak nyeri dan sebaliknya. 
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Sementara pada NRS angka 0 menyatakan tidak nyeri dan 

angka 10 menandakan nyeri yang sangat berat. 

 

Gambar 2.1 Visual Analog Scale (VAS) 

Sumber : Asmadi (2008) 

b) Pain Diagram 

Diagram ini dapat digunakan untuk membantu 

menentukan letak posisi nyeri, seperti tipe nyeri yang 

dirasakan. Diagram dilengkapi dengan gambar manusia dan 

disertai instruksi mengenai tipe yang dirasakan. 

 

Gambar 2.2 Pain Diagram 

Sumber : Asmadi (2008) 

c) Face Rating Scale 

Skala ini digunakan untuk evaluasi nyeri pada pasien 

pediatrik. Skala ini menggambarkan sketsa wajah masing-

masing dengan nilai angka, dimulai dengan ekspresi senang, 

senyum sampai dengan sedih dan menangis dengan tidak nyeri 

sampai nyeri yang sangat parah. 

 

Gambar 2.3 Face Pain Rating Scale 

Sumber : Asmadi (2008) 



18 
 

 
 

d) Catatan Harian 

Digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar dinamika 

nyeri yang dirasakan dengan aktivitas sehari-hari secara 

continue (Asmadi, 2008). 

9) Penatalaksanaan Nyeri Farmakologis dan Non-farmakologis 

a) Terapi nyeri farmakologis 

Analgetik merupakan metode yang paling umum 

mengatasi nyeri. Ada tiga jenis pengobatan yang bisa 

dilakukan untuk mengendalikan nyeri, yaitu : 

(1) Opioid, analgesik opioid bekerja dengan cara melekat diri 

pada reseptor-reseptor nyeri spesifik di dalam SSP. 

(2) Analgesik non opioid, asetaminofen dan aspirin adalah dua 

jenis analgesik non opioid yang paling sering digunakan. 

Obat-obat ini bekerja terutama pada tingkat perifer untuk 

mengurangi nyeri. 

(3) Adjuvant. Adjuvant bukan merupakan analgesik yang 

sebenarnya, tetapi zat tersebut dapat membantu jenis-jenis 

nyeri tertentu, terutama nyeri kronis. 

b) Terapi nyeri non farmakologis 

(1) Kompres air panas dan dingin 

Reseptor panas dan dingin mengaktivasi serat-serat A-beta 

ketika temperatur mereka berada antar 4
0
-5

0
C dari 

temperature tubuh. Reseptor-reseptor ini mudah 

beradaptasi, membutuhkan temperature untuk disesuaikan 

pada interval yang sering berkisar tiap 5-15 menit. 

Kompres panas dapat diberikan dengan menghangatkan 

peralatan (seperti bantal pemanas, handuk hangat). 

Kompres dingin juga dapat menurunkan atau meredakan 

nyeri. Es dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan 

untuk mencegah edema dan inflamasi (M. Black & 

Hokanson Hawks, 2014). 
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(2) Akupresur 

Akupresur memungkinkan alur energi yang terkongesti 

untuk meningkatkan kondisi lebih sehat. Perawat ahli 

terapi mempelajari alur energi atau meridian tubuh dan 

memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di sepanjang 

jalur. 

(3) Napas dalam 

Napas dalam untuk relaksasi mudah dipelajari dna 

berkontribusi dalam menurunkan atau meredakan nyeri 

dengan mengurangi tekanan otot dan ansietas. 

(4) Distraksi 

Perhatian di jauhkan dari sensasi nyeri atau rangsangan 

emosional negatif yang dikaitkan dengan episode nyeri. 

dengan memfokuskan perhatian secara aktif pada tugas 

kognitif dianggap dapat membatasi kemampuan seseorang 

untuk memperhatikan sensasi yang tidak menyenangkan, 

(M. Black & Hokanson Hawks, 2014). 

(5) Musik 

Individu yang kesakitan akan merasa rileks saat 

mendengarkan musik. Mekanisme fisiologis yang tepat, 

namun beberapa teori yang mungkin termasuk distraksi, 

pelepasan opioid endogen atau disosiasi. 

 

B. Tinjauan Konsep Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh 

perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya 

terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai 

tujuan bersama, (Friedman, 1998 dalam Achjar, 2010). 

Keluarga meliputi 5 sifat yaitu : 
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a. Keluarga merupakan unit suatu sistem. 

b. Setiap anggota keluarga dapat atau tidak dapat saling berhubungan 

atau dapat dan tidak selalu tinggal dalam satu atap. 

c. Keluarga dapat mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak. 

d. Terdapat komitmen dan saling melengkapi antar anggota keluarga. 

e. Keluarga mempertahankan fungsinya secara secara konsisten terhadap 

perlindungan, kebutuhan hidup dan sosialisasi antar anggota keluarga, 

(Stuart, 1991 dalam Achjar, 2010). 

Keluarga merupakan subsistem komunitas sebagai sistem sosial 

yang bersifat unik dan dinamis. Perawat komunitas perlu memberikan 

intervensi pada keluarga untuk membantu keluarga dalam mencapai 

derajat kesehatan yang diinginkan, dengan mengambil langkah 

peningkatan pemberdayaan peran keluarga. Alasan keluarga menjadi 

penting, karena keluarga sebagai sistem, membutuhkan pelayanan 

kesehatan seperti halnya individu agar dapat melakukan tugas sesuai 

perkembangannya. Tingkat kesehatan individu berkaitan dengan tingkat 

kesehatan keluarga, begitu juga sebaliknya dan tingkat fungsional 

keluarga sebagai unit terkecil dari komunitas dapat mempengaruhi derajat 

kesehatan sistem diatasnya. Keluarga sebagai suatu sistem, dimana sistem 

keluarga merupakan bagian dari supra sistem yang lebih besar dan 

disusun dari beberapa subsistem, perubahan pada salah satu anggota 

keluarga akan mempengaruhi semua anggota keluarga. Meskipun 

keluarga secara utuh lebih mudah daripada mempelajari masing-masing 

masing anggota, (Allender & Spadley, 1997 dalam Achjar 2010). 

 

2. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga 

Perawat keluarga perlu mengetahui tentang tahapan dan tugas 

perkembangan keluarga, untuk memberikan pedoman dalam menganalisis 

pertumbuhan dan kebutuhan promosi kesehatan keluarga serta untuk 

memberikan dukungan pada keluarga untuk kemajuan dari satu tahap ke 

tahap berikutnya. Tahap perkembangan keluarga mempunyai tugas 

perkembangan yang berbeda seperti : 
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a. Tahap I, keluarga pemula atau pasangan baru 

Tugas perkembangan keluarga pemula antara lain membina 

hubungan yang harmonis dan kepuasan bersama dengan membangun 

perkawinan yang saling memuaskan, membina hubungan dengan 

orang lain dengan menghubungkan jaringan persaudaraan secara 

harmonis, merencanakan kehamilan dan mempersiapkan diri menjadi 

orang tua. 

b. Tahap II, keluarga sedang mengasuh anak (anak tertua bayi sampai 

umur 30 bulan) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap II yaitu membentuk 

keluarga muda sebagai sebuah unit, mempertahankan hubungan 

perkawinan yang memuaskan, memperluas persahabatan dengan 

keluarga besar dengan menambahkan peran orangtua kakek dan 

nenek, dan mensosialisasikan dengan lingkungan keluarga besar 

masing-masing pasangan. 

c. Tahap III, keluarga dengan anak usia prasekolah (anak tertua berumur 

2-6 tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap III yaitu memenuhi 

kebutuhan anggota keluarga, mensosialisasikan anak, 

mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi 

kebutuhan anak lainnya, mempertahankan hubungan yang sehat dalam 

keluarga dan luar keluarga, menanamkan nilai dan norma kehidupan, 

mulai mengenalkan kultur keluarga, menanamkan keyakinan 

beragama, memenuhi kebutuhan bermain anak. 

d. Tahap IV, keluarga dengan anak usia sekolah (anak tertua 6-13 tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap IV yaitu 

mensosialisasikan anak termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan 

menegmbangkan hubungan dengan teman sebaya, mempertahankan 

hubungan perkawinan yang memuaskan, memenuhi kebutuhan 

kesehatan fisik anggota keluarga, membiasakan belajar teratur, 

memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas sekolah. 

 



22 
 

 
 

e. Tahap V, keluarga dengan anak remaja (anak tertua 13-20 tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap V yaitu 

menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja 

menjadi dewasa dan mandiri, memfokuskan kembali hubungan 

perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-

anak, memberikan perhatian, memberikan kebebasan dalam batas 

tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah. 

f. Tahap VI, keluarga yang melepas anak usia dewasa muda (mencakup 

anak pertama sampai anak terakhir yang meninggalkan rumah) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap VI yaitu memperluas 

siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang 

didapati melalui perkawinan anak-anak, melanjutkan untuk 

memperbaharui hubungan perkawinan, membantu orang tua lanjut 

usia dan sakit-sakitan dari suami maupun istri, membantu anak 

mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan 

keluarga antara orang tua dengan menantu, menata kembali peran dan 

fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak. 

g. Tahap VII, orang tua usia pertengahan (tanpa jabatan, pensiunan) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap VII yaitu menyediakan 

lingkungan yang meningkatkan kesehatan, mempertahankan 

hubungan yang memuaskan dan penuh arti para orang tua dan lansia, 

memperkokoh hubungan perkawinan, menjaga keintiman, 

merencanakan kegiatan yang akan datang, mempertahankan kesehatan 

masing-masing pasangan, tetap menjaga komunikasi dengan anak-

anak. 

h. Tahap VIII, keluarga dalam masa pensiunan dan lansia 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap VIII yaitu 

mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menyesuaikan 

terhadap pendapatan yang menurun, mempertahankan hubungan 

perkawinan, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan, 

mempertahankan ikatan keluarga antar generasi, meneruskan untuk 

memahami eksistensi mereka, saling memberi perhatian yang 
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menyenangkan antar pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi 

waktu tua seperti berolahraga, berkebun, mengasuh cucu, (Duvall & 

Miller, 1985 ; Carter & Mc Goldrick 1988, dalam Achjar 2010). 

 

3. Tugas Kesehatan Keluarga 

Tugas keluarga merupakan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan. 

Asuhan keperawatan keluarga, mencantumkan lima tugas keluarga 

sebagai paparan etiologi/penyebab masalah dan biasanya dikaji pada saat 

penjajagan tahap II bila ditemui data maladaptif pada keluarga. Lima 

tugas keluarga yang dimaksud adalah : 

a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan termasuk 

bagaimana persepsi keluarga terhadap tingkat keparahan penyakit, 

pengertian, tanda dan gejala, faktor penyebab, dan persepsi keluarga 

terhadap masalah yang dialami keluarga. 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, termasuk sejauh 

mana keluarga mengerti mengenai sifat dan luasnya masalah, 

bagaimana masalah dirasakan oleh keluarga, keluarga menyerah atau 

tidak terhadap masalah yang dihadapi, adakah rasa takut terhadap 

akibat atau adakah sikap negatif dari keluarga terhadap masalah 

kesehatan, bagaimana sistem pengambilan keputusan keluarga 

terhadap anggota keluarga yang sakit. 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, 

seperti bagaimana keluarga mengetahui keadaan sakitnya, sifat dan 

perkembangan perawatan yang diperlukan, sumber-sumber yang ada 

dalam keluarga serta sikap keluarga terhadap yang sakit. 

d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan, seperti 

pentingnya hygiene bagi keluarga, upaya pencegahan penyakit yang 

dilakukan keluarga, upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan 

keluarga, kekompakan keluarga dalam menata lingkungan dalam dan 

luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga. 
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e. Ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan, seperti kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan 

dan fasilitas pelayanan kesehatan, keberadaan fasilitas kesehatan yang 

ada, keuntungan keluarga terhadap penggunaan fasilitas kesehatan, 

apakah pelayanan kesehatan terjangkau oleh keluarga, adakah 

pengalaman yang kurang baik yang dipersepsikan keluarga, (Achjar, 

2010). 

 

C. Tinjauan Asuhan Keperawatan 

1. Tinjauan Asuhan Keperawatan Kebutuhan Rasa Nyaman (Nyeri) 

a. Pengkajian 

Pengkajian nyeri yang akurat penting untuk upaya 

penatalaksanaan nyeri yang efektif. Karena nyeri merupakan 

pengalaman yang subjektif dan dirasakan secara berbeda pada 

masing-masing individu, maka perawat perlu mengkaji semua faktor 

yang mempengaruhi nyeri, seperti faktor fisiologis, psikologis, 

perilaku, emosional, dan sosiokultural. Pengkajian nyeri terdiri atas 

dua komponen utama, yakni riwayat nyeri untuk mendapatkan data 

dari klien dan observasi langsung pada respons perilaku dan fisiologis 

klien. Tujuan pengkajian adalah untuk mendapatkan pemahaman 

objektif terhadap pengalaman subjektif. 

Mnemonic untuk pengkajian nyeri menurut Mubarak & Chayatin 

(2007) yaitu : 

P : Provoking atau pemicu, yaitu faktor yang memicu timbulnya nyeri 

Q : Quality atau kualitas nyeri (misalnya tumpul atau tajam) 

R : Region atau daerah, yaitu daerah perjalanan ke daerah lain 

S : Severity atau keganasan, yaitu intensitasnya 

T : Time atau waktu, yaitu serangan, lamanya, kekerapan dan sebab 

b. Riwayat Nyeri 

Saat mengkaji riwayat nyeri, perawat memberi klien kesempatan 

untuk mengungkapkan cara pandang mereka terhadap nyeri dan 

situasi tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Langkah ini akan 
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membantu perawat memahami makna nyeri bagi klien dan bagaimana 

ia berkoping terhadap situasi tersebut. Secara umum, pengkajian 

pengkajian riwayat nyeri meliputi beberapa aspek, antara lain: 

1) Lokasi. Untuk menentukan lokasi nyeri yang spesifik, minta klien 

menunjukkan area nyerinya. Pengkajian ini bisa dilakukan dengan 

bantuan gambar tubuh. Klien bisa menandai bagian tubuh yang 

mengalami nyeri. Ini sangat bermanfaat , terutama untuk klien 

yang memiliki lebih dari satu sumber nyeri. 

2) Intensitas nyeri. penggunaan skala intensitas nyeri adalah metode 

mudah dan terpercaya untuk menentukan intensitas nyeri klien. 

Skala nyeri yang paling sering digunakan adalah rentang 0-5 atau 

0-10. Angka “0” menandakan tidak nyeri sama sekali dan angka 

tertinggi menandakan nyeri “terhebat” yang dirasakan klien. 

3) Kualitas nyeri. Terkadang nyeri bisa terasa seperti “dipukul-

pukul” atau “ditusuk-tusuk”. Perawat perlu mencatat kata-kata 

yang digunakan klien untuk menggambarkan nyerinya sebab 

informasi yang akurat dapat berpengaruh besar pada diagnosis dan 

etiologi nyeri serta pilihan tindakan yang diambil. 

4) Pola. Pola nyeri meliputi waktu awitan, durasi, dan kekambuhan 

atau interval nyeri. karenanya, perawat perlu mengkaji kapan nyeri 

dimulai, berapa lama nyeri berlangsung, apakah nyeri berulang, 

dan kapan nyeri terakhir kali muncul. 

5) Faktor presipitasi. Terkadang aktivitas tertentu dapat memicu 

munculnya nyeri. sebagai contoh, aktivitas fisik yang berat dapat 

menimbulkan nyeri dada. Selain itu, faktor lingkungan 

(lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas), stressor fisik 

dan emosional juga dapat memicu munculnya nyeri. 

6) Gejala yang menyertai. Gejala ini meliputi mual, muntah, pusing 

dan diare. Gejala tersebut bisa disebabkan oleh awitan nyeri atau 

oleh nyeri itu sendiri. 

7) Pengaruh pada aktivitas sehari-hari. Dengan mengetahui sejauh 

mana nyeri mempengaruhi aktivitas harian klien akan membantu 
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perawat memahami perspektif klien tentang nyeri. Beberapa aspek 

kehidupan yang perlu dikaji terkait nyeri adalah tidur, nafsu 

makan, konsentrasi, pekerjaan, hubungan internasional, hubungan 

pernikahan, aktivitas dirumah, aktivitas di waktu senggang, serta 

status emosional. 

8) Sumber koping. Setiap individu memiliki strategi koping yang 

berbeda dalam menghadapi nyeri. Strategi tersebut dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman nyeri sebelumnya atau pengaruh 

agama dan budaya. 

9) Respons afektif. Respons afektif klien terhadap nyeri bervariasi, 

bergantung pada situasi, derajat dan durasi nyeri, interpretasi 

tentang nyeri dan banyak faktor lainnya. Perawat perlu mengkaji 

adanya perasaan ansietas, takut, lelah, depresi, atau perasaan gagal 

pada diri klien, (Mubarak & Chayatin 2007). 

c. Observasi Respons Perilaku dan Fisiologis 

Banyak respons non verbal yang bisa dijadikan indikator nyeri. 

salah satu yang paling utama adalah ekspresi wajah. Perilaku seperti 

menutup mata rapat-rapat atau membukanya lebar-lebar, menggigit 

bibir bawah, dan seringai wajah dapat mengindikasikan nyeri. Selain 

ekspresi wajah, respons perilaku yang dapat menandakan nyeri adalah 

vokalisasi (misalnya erangan, menangis, berteriak), imobilisasi bagian 

tubuh yang mengalami nyeri, gerakan tubuh tanpa tujuan (misalnya 

menendang-nendang, membolak-balikkan tubuh diatas kasur) dan 

lain-lain. Sedangkan respons fisiologis untuk nyeri bervariasi, 

bergantung pada sumber dan durasi nyeri. pada awal awitan nyeri 

akut, respons fisiologis dapat meliputi peningkatan tekanan darah, 

nadi, dan pernapasan, diaphoresis, serta dilatasi pupil akibat 

terstimulasinya sistem saraf simpatis. Akan tetapi jika nyeri 

berlangsung lama, dan saraf simpatis telah beradaptasi, respons 

fisiologis tersebut mungkin akan berkurang atau bahkan tidak ada. 

Karenanya, penting bagi perawat untuk mengkaji lebih dari satu 
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respons fisiologis sebab bisa jadi respons tersebut merupakan 

indikator buruk untuk nyeri, (Mubarak & Chayatin, 2007). 

d. Penetapan Diagnosa 

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2017), 

diagnosa keperawatan yang akan muncul pada klien dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman adalah sebagai berikut : 

Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit 

1) Definisi : Perasaan kurang senag, lega, dan sempurna dalam 

dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan dan sosial 

2) Penyebab : 

a) Gejala penyakit 

b) Kurang pengendalian situasional/lingkungan 

c) Ketidakadekuatan sumber daya (misalnya dukungan financial, 

sosial, dan pengetahuan) 

d) Kurangnya privasi 

e) Gangguan stimulus lingkungan 

f) Efek samping terapi (misalnya medikasi, radiasi, kemoterapi) 

g) Gangguan adaptasi lingkungan 

3) Tanda dan gejala 

a) Gejala dan tanda mayor 

Subjektif : 

(1) Mengeluh tidak nyaman 

Objektif : 

(1) Gelisah  

b) Gejala dan tanda minor 

Subjektif : 

(1) Mengeluh sulit tidur 

(2) Tidak mampu rileks 

(3) Mengeluh kedinginan/kepanasan 

(4) Merasa gatal 

(5) Mengeluh mual 

(6) Mengeluh lelah 
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Objektif : 

(1) Menunjukkan gejala distress 

(2) Tampak merintih/menangis 

(3) Pola eliminasi berubah 

(4) Postur tubuh berubah 

(5) Iritabilitas 

e. Intervensi Keperawatan 

Tabel 2.2 Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (2018) 

Standar Luaran Keperawatan Indonesia (2019) 

Intervensi Gangguan Rasa Nyaman 
Diagnosa 

Keperawatan 

Intervensi Utama Intervensi Pendukung 

Gangguan rasa nyaman 
berhubungan dengan 

gejala penyakit. 

Tujuan : 

Setelah dilakukan 

intervensi selama ...x24 

jam, maka status 

kenyamanan 

meningkat, dengan 

kriteria hasil : 

1. Kesejahteraan 

fisik meningkat 

2. Dukungan sosial 
dari keluarga 

meningkat 

3. Perawatan sesuai 

kebutuhan 

meningkat 

4. Keluhan tidak 

nyaman menurun 

5. Gelisah menurun 

6. Kebisingan 

menurun 

7. Mual menurun 
8. Merintih 

menurun 

9. Menangis 

menurun 

10. Pola hidup 

membaik 

11. Pola tidur 

membaik 

Manajemen nyeri 
Observasi : 

 Identifikasi lokasi, 

karakteristik,durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 

 Identifikasi skala nyeri 

 Identifikasi repsons nyeri non 

verbal 

 Identifikasi faktor yang 

memperberat dan 

meringankan nyeri 

 Identifikasi pengetahuan dan 
keyakinan tentang nyeri 

 Identifikasi pengaruh budaya 

terhadap respon nyeri 

 Identifikasi pengaruh nyeri 

dan kualitas hidup 

 Monitor kebersihan terapi 

komplementer yang sudah 

diberikan 

 Monitor efek samping 

penggunaan analgetik 

Terapeutik : 

 Berikan teknik non 

farmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

(misalnya TENS, hypnosis, 

akupresur, terapi music, 

biofeedback, terapi pijat, 

aromaterapi, teknik imajinasi 

terbimbing. Kompres 

hangat/dingin, terapi bermain 

 Control lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri 
(misalnya suhu ruangan, 

pencahayaan, kebisingan) 

 Fasilitasi istirahat dan tidur 

 Pertimbangkan jenis dan 

sumber nyeri dalam pemilihan 

 Dukungan hypnosis diri 

 Dukungan pengungkapan 

kebutuhan 

 Edukasi aktivitas/istirahat 

 Edukasi efek samping 

obat 

 Edukasi keluarga : 

manajemen nyeri 

 Edukasi kemoterapi 

 Edukasi kesehatan 

 Edukasi latihan fisik 

 Edukasi manajemen stress 

 Edukasi manajemen nyeri 

 Edukasi penyakit 

 Edukasi perawatan 

kehamilan 

 Edukasi perineum 

 Edukasi perawatan stoma 

 Edukasi teknik napas 

 Edukasi dingin 

 Kompres panas 

 Kompres dingin 

 Konseling 

 Latihan berkemih 

 Latihan eliminasi fekal 

 Latihan pernapasan 

 Latihan rehabilitasi 

 Latihan rentang gerak 

 Manajemen efek samping 

obat 

 Manajemen hipertermia 

 Manajemen hipotermia 

 Manajemen kenyamanan 
lingkungan 

 Manajemen kesehatan 

kerja 

 Manajemen keselamatan 

lingkungan 



29 
 

 
 

Diagnosa 

Keperawatan 

Intervensi Utama Intervensi Pendukung 

strategi meredakan nyeri 

Edukasi : 

 Jelaskan penyebab, periode, 

dan perilaku pemicu nyeri 

 Jelaskan strategi meredakan 

nyeri 

 Anjurkan memonitor nyeri 

secara mandiri 

 Anjurkan menggunakan 

analgetik secara tepat 

 Ajarkan teknik non 

farmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi : 

 Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu 

 Manajemen mual 

 Manajemen muntah 

 Manajemen nyeri akut 

 Manajemen nyeri kronik 

 Manajemen nyeri 

persalinan 

 Manajemen stress 

 Manajemen terapi radiasi 

 Manajemen trauma 

pemerkosaan 

 Pemantauan nyeri 

 Pemberian obat 

 Pencegahan hipertermi 

keganasan 

 Penjahitan luka 

 Perawatan amputasi 

 Perawatan area insisi 

 Perawatan inkontinensia 

fekal 

 Perawatan kehamilan 

 Perawatan kenyamanan 

 Perawatan pasca 

persalinan 

 Perawatan perineum 

 Perawatan rambut 

 Perawatan section sesaria 

 Latihan penguatan otot 

dan sendi 

 Terapi pemijatan 

 Terapi relaksasi 

Sumber : Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (2018) 

f. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan dari rencana keperawatan 

untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap implementasi dimulai 

setelah rencana keperawatan disusun dan ditujukan untuk membantu 

klien mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan keperawatan 

dapat dilaksanakan dengan baik jika klien mempunyai keinginan 

untuk berpartisipasi dalam implementasi. 

g. Evaluasi 

Evaluasi nyeri merupakan salah satu tanggung jawab perawat 

yang membutuhkan cara berpikir kritis dan efektif. Respon perilaku 

klien terhadap penanganan nyeri tidak selalu tampak jelas. 

Mengevaluasi keefektifan intervensi nyeri sesudah periode waktu 

tertentu yang tepat. 
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2. Tinjauan Asuhan Keperawatan Keluarga 

a. Pengkajian Keluarga 

Pengkajian asuhan keperawatan menurut model Family Center 

Friedman, yaitu : 

a. Data Umum 

1) Nama kepala keluarga (KK) 

2) Umur (KK) 

3) Alamat dan telepon 

4) Pekerjaan kepala keluarga 

5) Pendidikan kepala keluarga 

6) Alamat dan nomor telepon 

7) Komposisi keluarga 

Tabel 2.3 Komposisi Keluarga 
Nama  Umur  Sex  Hubungan 

dengan KK 

Pendidikan  Pekerjaan  Status 

Kesehatan 

       

Sumber : Achjar 2010 

8) Genogram 

Genogram keluarga harus memuat informasi 3 generasi. 

Terdapat keterangan gambar dengan simbol yang berbeda. 

Laki- laki     : 

Perempuan   : 

Meninggal dunia   : 

Pasien yang diidentifikasi : 

Kawin    : 

Tinggal serumah   : 

Cerai    : 

Anak adopsi   : 

 

 

Anak kembar   : 

 

 

Aborsi/keguguran  : 
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9) Tipe keluarga 

Menjelaskan mengenai jenis/tipe keluarga. Keluarga inti 

merupakan keluarga kecil dalam satu rumah. Dalam 

keseharian, anggota inti hidup bersama dan saling menjaga. 

Mereka adalah ayah, ibu, dan dan anak. 

10) Suku bangsa : 

a) Asal suku bangsa keluarga 

b) Bahasa yang dipakai keluarga 

c) Kebiasaan keluarga yang dipengaruhi suku yang dapat 

mempengaruhi kesehatan 

11) Agama : 

a) Agama yang dianut keluarga 

b) Kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan 

12) Status sosial ekonomi keluarga : 

a) Rata-rata penghasilan seluruh anggota keluarga 

b) Jenis pengeluaran keluarga setiap bulan 

c) Tabungan khusus kesehatan 

d) Barang (harta benda) yang dimiliki keluarga (perabot, 

transportasi) 

13) Aktivitas rekreasi keluarga 

b. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga 

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

Tahap perkembangan kelauarga ditentukan oleh anak 

tertua dari keluarga inti. Contoh : keluarga bapak H memiliki 3 

orang anak, anak pertama berusia 16  tahun, anak kedua 

berusia 12 tahun dan anak ketiga berusia 7 tahun, maka 

keluarga bapak H berada pada tahap perkembangan keluarga 

dengan anak usia remaja, (Padila, 2015). 

2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Menjelaskan perkembangan keluarga yang belum 

terpenuhi menjelaskan mengenai tugas perkembangan 

keluarga yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendala-
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kendala mengapa tugas perkembangan tersebut belum 

terpenuhi, (Padila, 2015). 

3) Riwayat keluarga inti 

Menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga 

inti, meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan 

masing-masing anggota keluarga, perhatian keluarga terhadap 

pencegahan penyakit termasuk status imunisasi, sumber 

pelayanan kesehatan yang biasa digunakan keluarga dan 

pengalaman terhadap pelayanan kesehatan, (Padila, 2015). 

4) Riwayat keluarga sebelumnya 

Menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga 

dari pihak suami dan istri, (Padila, 2015). 

c. Pengkajian Lingkungan 

1) Karakteristik rumah 

Karakteristik rumah diidentifikasi dengan melihat luas 

rumah, tipe rumah, jumlah ruangan, jumlah jendela, jarak 

septic tank dengan sumber air, sumber air minum yang 

digunakan serta dilengkapi dengan denah rumah, (Padila, 

2015). 

2) Karakteristik tetangga dan komunitas RW 

Menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan 

komunitas setempat meliputi kebiasaan, lingkungan, aturan 

atau kesepakatan penduduk setempat serta budaya yang 

setempat yang mempengaruhi kesehatan, (Padila, 2015). 

3) Mobilitas geografis keluarga 

Mobilitas geografis keluarga ditentukan dengan melihat 

kebiasaan keluarga berpindah tempat, (Padila, 2015). 

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

Menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga 

untuk berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada dan 

sejauh mana interaksi keluarga dengan masyarakat, (Padila, 

2015). 
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d. Struktur Keluarga 

1) Sistem pendukung keluarga 

Termasuk sistem pendukung keluarga adalah jumlah 

anggota keluarga yang sehat, fasilitas-fasilitas yang dimiliki 

keluarga untuk menunjang kesehatan mencakup fasilitas fisik, 

fasilitas psikologis atau dukungan dari anggota keluarga dan 

fasilitas sosial atau dukungan dari masyarakat setempat, 

(Padila, 2015). 

2) Pola komunikasi keluarga 

Menjelaskan mengenai cara berkomunikasi keluarga antar 

anggota keluarga : 

a) Apakah anggota keluarga mengutarakan kebutuhan-

kebutuhan dan perasaan mereka dengan jelas. 

b) Apakah anggota keluarga memperoleh dan memberikan 

respons dengan baik terhadap pesan. 

c) Apakah anggota keluarga mendengar dan mengikuti pesan. 

d) Bahasa yang digunakan keluarga. 

e) Pola yang digunakan dalam komunikasi untuk 

menyampaikan pesan (langsung atau tidak langsung) 

f) Jenis-jenis disfungsional komunikasi apa yang terlihat 

dalam pola komunikasi keluarga, (Padila, 2015). 

3) Struktur kekuatan keluarga 

Kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan 

mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku, (Padila, 

2015). 

4) Struktur peran 

Menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga 

baik secara formal maupun informal, (Padila, 2015). 

5) Nilai atau norma keluarga 

Menjelaskan mengenai nilai dan norma yang dianut oleh 

keluarga yang berhubungan dengan kesehatan, (Padila, 2015). 
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e. Fungsi Keluarga 

1) Fungsi afektif 

Hal yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota 

keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, 

dukungan keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, 

bagaimana kehangatan tercipta pada anggota keluarga dan 

bagaimana keluarga mengembangkan sikap saling 

menghargai, (Padila, 2015). 

2) Fungsi sosialisasi 

Dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam keluarga, 

sejauh mana anggota keluarga belajar disiplin, norma, budaya, 

serta perilaku, (Padila, 2015). 

3) Fungsi Reproduksi 

Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi reproduksi keluarga 

adalah : 

a) Berapa jumlah anak? 

b) Apakah rencana keluarga berkaitan dengan jumlah anggota 

keluarga? 

c) Metode yang digunakan keluarga dalam upaya 

mengendalikan jumlah anggota keluarga? (Padila, 2015). 

4) Fungsi perawatan kesehatan 

Menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan 

makanan, pakaian, perlindungan serta merawat anggota 

keluarga yang sakit. Sejauh mana pengetahuan keluarga 

mengenal sehat sakit. Kesanggupan keluarga di dalam 

melaksanakan perawatan kesehatan dapat dilihat dari 

kemampuan keluarga dalam melaksanakan lima tugas 

kesehatan keluarga, yaitu keluarga mampu mengenal masalah 

kesehatan, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan, 

melakukan perawatan terhadap anggota yang sakit, 

menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kesehatan 
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dan mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang terdapat 

dilingkungan setempat. 

Hal yang perlu dikaji sejauh mana keluarga melakukan 

pemenuhan tugas perawatan kesehatan keluarga menurut 

Padila (2015) adalah : 

a) Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengenal 

masalah kesehatan, maka perlu dikaji sejauh mana 

keluarga mengetahui fakta-fakta dari masalah kesehatan, 

meliputi pengertian, tanda dan gejala, faktor penyebab dan 

yang mempengaruhinya serta persepsi keluarga terhadap 

masalah. 

b) Untuk menentukan kemampuan keluarga mengambil 

keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat, perlu 

dikaji : 

(1) Sejauh mana kemampuan keluarga mengenal sifat dan 

luasnya masalah? 

(2) Apakah masalah kesehatan yang dirasakan oleh 

keluarga? 

(3) Apakah keluarga merasa menyerah terhadap masalah 

kesehatan yang dialami? 

(4) Apakah keluarga merasa takut akan dari penyakit? 

(5) Apakah keluarga mempunyai sikap negatif terhadap 

masalah kesehatan? 

(6) Apakah keluarga dapat menjangkau fasilitas yang ada? 

(7) Apakah keluarga kurang percaya terhadap kesehatan 

yang ada? 

(8) Apakah keluarga dapat informasi yang salah terhadap 

tindakan dalam mengatasi masalah? 

c) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

merawat anggota keluarga yang sakit termasuk 

kemampuan memelihara lingkungan dan menggunakan 
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sumber/fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat, maka 

perlu dikaji : 

(1) Apakah keluarga mengetahui sifat dan perkembangan 

perawatan yang dibutuhkan untuk mengulangi masalah 

kesehatan atau penyakit? 

(2) Apakah keluarga mempunyai sumber daya dan fasilitas 

yang diperlukan untuk perawatan? 

(3) Apakah keterampilan keluarga mengenai macam 

perawatan yang diperlukan memadai? 

(4) Apakah keluarga mempunyai pandangan negatif 

perawatan yang diperlukan? 

(5) Apakah keluarga kurang dapat keuntungan dalam 

pemeliharaan lingkungan di masa mendatang? 

(6) Apakah keluarga mengetahui upaya peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit? 

(7) Apakah keluarga merasa takut akan akibat tindakan 

(diagnostic, pengobatan, dan rehabilitasi)? 

(8) Bagaimana falsafah hidup keluarga berkaitan dengan 

upaya perawatan dan pencegahan? 

d) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

memelihara lingkungan rumah yang sehat, maka perlu 

dikaji : 

(1) Sejauh mana keluarga mengetahui sumber-sumber 

keluarga yang dimiliki? 

(2) Sejauh mana keluarga melihat keuntungan atau atau 

manfaat pemeliharaan lingkungan? 

(3) Sejauh mana keluarga mengetahui pentingnya hygiene 

dan sanitasi? 

(4) Sejauh mana keluarga mengetahui upaya pencegahan 

penyakit? 

(5) Bagaimana sikap atau pandangan keluarga terhadap 

hygiene dan sanitasi? 
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(6) Sejauh mana kekompakan antar anggota keluarga? 

e) Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan keluarga 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat, 

maka perlu dikaji : 

(1) Sejauh mana keluarga mengetahui keberadaan fasilitas 

kesehatan? 

(2) Sejauh mana keluarga memahami keuntungan yang 

dapat diperoleh dari fasilitas kesehatan? 

(3) Sejauh mana tingkat kepercayaan keluarga terhadap 

petugas dan fasilitas kesehatan? 

(4) Apakah keluarga mempunyai pengalaman yang kurang 

baik terhadap petugas kesehatan? 

(5) Apakah fasilitas kesehatan yang ada terjangkau oleh 

keluarga? 

f. Stress dan Koping Keluarga 

1) Stressor jangka pendek dan panjang 

a) Stressor jangka pendek yaitu stressor yang dialami 

keluarga yang memerlukan penyelesaian dalam waktu 

kurang dari enam bulan. 

b) Stressor jangka panjang yaitu stressor yang dialami 

keluarga yang memerlukan penyelesaian dalam waktu 

lebih dari enam bulan, (Padila, 2015). 

2) Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor 

Yang dikaji sejauh mana keluarga berespon terhadap 

stressor, (Padila, 2015). 

3) Strategi koping yang digunakan 

Dikaji strategi koping yang digunakan keluarga bila 

menghadapi permasalahan/stress,(Padila, 2015). 

4) Strategi adaptasi disfungsional 

Dijelaskan mengenai strategi adaptasi disfungsional yang 

digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan/stress, 

(Padila, 2015). 
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g. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. 

Metode yang digunakan sama dengan pemeriksaan fisik klinik, 

(Padila, 2015). 

h. Harapan Keluarga 

Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan harapan keluarga 

terhadap petugas kesehatan yang ada, (Padila, 2015). 

b. Analisa Data dan Diagnosa Keperawatan 

Setelah dilakukan pengkajian, selanjutnya dilakukan analisis 

data untuk dilakukan perumusan diagnosis keperawatan. Analisa data 

dibuat dalam bentuk matriks seperti tabel berikut : 

Tabel 2.4 Analisa Data Keperawatan 
No. Data  Diagnosis 

Keperawatan 

1.  Data subjektif : 
Data yang diperoleh dari klien dengan suatu 

pendapat terhadap situasi dan kejadian. 

 Data objektif : 

Data yang dapat diobservasi dan diukur, dapat 

diperoleh menggunakan panca indera selama 

pemeriksaan fisik 

 

Sumber : Achjar, 2010 

Diagnosis keperawatan keluarga menurut Achjar, 2010 disusun 

berdasarkan jenis diagnosis seperti : 

1) Diagnosis sehat/wellness 

Diagnosis sehat/wellness, digunakan bila keluarga 

mempunyai potensi untuk ditingkatkan, belum ada data 

maladaptive. Perumusan diagnosa keperawatan keluarga potensial, 

hanya terdiri dari komponen problem (P) saja atau P (problem) 

dan S (Symptom/sign), tanpa komponen etiologi (E). 

Contoh perumusan diagnosis sehat/wellness : 

Potensial peningkatan kemampuan keluarga Bapak A dalam 

meningkatkan kesehatan reproduksi pada ibu N. 

2) Diagnosis ancaman (risiko) 

Diagnosis ancaman, digunakan bila belum terdapat paparan 

masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data 
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maladaptif yang memungkinkan timbulnya gangguan. Perumusan 

diagnosis keperawatan keluarga risiko, terdiri dari problem (P), 

etiologi (E), dan symptom/sign (S). 

Contoh diagnosis risiko : 

Risiko cedera pada keluarga Bapak A khususnya ibu N 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota 

keluarga dengan hipertensi. 

3) Diagnosis nyata/gangguan 

Diagnosis gangguan, digunakan bila sudah timbul 

gangguan/masalah kesehatan di keluarga, didukung dengan 

adanya beberapa data maladaptif. Perumusan diagnosis 

keperawatan keluarga nyata/gangguan, terdiri dari problem (P). 

etiologi (E), dan symptom/sign (S). 

Contoh diagnosis nyata/aktual : 

Gangguan serebral pada keluarga Bapak A khususnya ibu N 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota 

keluarga dengan hipertensi. 

Perumusan problem (P) merupakan respon terhadap gangguan 

pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan etiologi (E) mengacu pada 5 

tugas keluarga yaitu : 

1) Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, meliputi : 

a) Persepsi terhadap keparahan penyakit 

b) Pengertian 

c) Tanda dan gejala 

d) Faktor penyebab 

e) Persepsi keluarga terhadap masalah 

2) Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, meliputi : 

a) Sejauh mana keluarga mengerti mengenai sifat dan luasnya 

masalah 

b) Masalah dirasakan keluarga 

c) Keluarga menyerah terhadap masalah yang dialami 

d) Sikap negatif terhadap masalah kesehatan 
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e) Kurang percaya terhadap tenaga kesehatan 

f) Informasi yang salah 

3) Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit 

meliputi : 

a) Bagaimana cara keluarga mengetahui keadaan sakit 

b) Sifat dan perkembangan perawatan yang dibutuhkan 

c) Sumber-sumber yang ada dalam keluarga 

d) Sikap keluarga terhadap yang sakit 

4) Ketidakmampuan keluarga memelihara lingkungan, meliputi : 

a) Keuntungan/manfaat pemeliharaan lingkungan 

b) Pentingnya hygiene sanitasi 

c) Upaya pencegahan penyakit 

5) Ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan, 

meliputi : 

a) Keberadaan fasilitas kesehatan 

b) Keuntungan yang didapat 

c) Kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan 

d) Pengalaman keluarga yang kurang baik 

e) Pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh keluarga 

Setelah data analisis dan ditetapkan masalah keperawatan 

keluarga, selanjutnya masalah kesehatan keluarga yang ada perlu 

diprioritaskan bersama keluarga dengan memperhatikan sumber daya 

dan sumber dana yang dimiliki keluarga. Prioritas masalah 

keperawatan keluarga seperti pada tabel. 

Tabel 2.5 Prioritas Masalah Keperawatan Keluarga 
KRITERIA BOBOT SKOR 

Sifat masalah 1 Aktual = 3 

Risiko = 2 

Potensial = 1 

Kemungkinan 

masalah untuk 
dipecahkan 

2 Mudah = 2 

Sebagian = 1 
Tidak dapat = 0 

Potensi masalah 

untuk dicegah 

1 Tinggi = 3 

Cukup = 2 

Rendah = 1 

Menonjolnya 

masalah 

1 Segera diatasi = 2 

Tidak segera diatasi = 1 

Tidak dirasakan adanya masalah = 0 
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Sumber : Achjar, 2010 

Cara melakukan skoringnya adalah : 

1) Tentukan skor untuk setiap kriteria 

2) Skor dibagi dengan angka tertinggi dan dikalikan dengan bobot 

3) Jumlah skor untuk semua kriteria 

4) Tentukan skor, nilai tertinggi menentukan urutan nomor diagnosa 

keperawatan keluarga 

Dalam menentukan prioritas, banyak faktor yang mempengaruhi 

untuk kriteria yang pertama yaitu sifat masalah, skor yang lebih besar 

(3) diberikan pada tidak/kurang sehat karena kondisi ini biasanya 

disadari dan dirasakan oleh keluarga, ancaman kesehatan skor dua dan 

keadaan sejahtera skor satu. 

Untuk kriteria kedua yaitu kemungkinan masalah dapat diubah, 

perawat memperhatikan faktor-faktor berikut : 

1) Pengetahuan yang ada sekarang, teknologi dan tindakan untuk 

menangani masalah. 

2) Sumber daya keluarga baik dalam bentuk fisik, keuangan maupun 

tenaga. 

3) Sumber daya perawat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan 

waktu. 

4) Sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi 

masyarakat dan dukungan masyarakat. 

Untuk kriteria ketiga yaitu potensi masalah dapat dicegah, 

perawat perlu memperhatikan faktor-faktor berikut : 

1) Kepelikan masalah yang berhubungan dengan penyakit atau 

masalah. 

2) Lamanya masalah yang berhubungan dengan jangka waktu 

masalah itu ada. 

3) Tindakan-tindakan yang sedang dijalankan, yaitu tindakan-

tindakan yang tepat dalam memperbaiki masalah. 

4) Adanya high risk atau kelompok yang sangat peka menambah 

masalah. 
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Untuk kriteria keempat yaitu menonjolnya masalah, perawat 

perlu menilai persepsi atau bagaimana keluarga melihat masalah 

kesehatan tersebut (Achjar, 2010). 
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c. Intervensi Keperawatan Keluarga 

Tabel 2.6 Rencana Keperawatan pada Klien Dismenorea 
DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

TUJUAN EVALUASI INTERVENSI 

KEPERAWATAN UMUM KHUSUS KRITERIA STANDAR 

Gangguan rasa nyaman 

(nyeri) pada keluarga 

Tn. H khususnya An. 

M berhubungan dengan 

ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah dismenorea 

saat menstruasi. 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 4x30 

menit pada 

keluarga 

diharapkan 

gangguan rasa 

nyaman (nyeri) 

pada keluarga 
Tn.H khususnya 

An. M menurun 

1. Keluarga dapat 

mengenal masalah 

dismenorea 

   

  1.1 Keluarga 

menyebutkan 

pengertian 

dismenorea 

 

Respon Verbal Dismenorea adalah nyeri yang dirasakan 

pada sebelum atau selama menstruasi 

Dismenorea adalah rasa tidak nyaman 

pada abdomen berupa nyeri dan kram yang 

timbul sebelum atau selama menstruasi 

1. Diskusikan dengan keluarga 

tentang dismenorea 

2. Tanyakan kembali bila ada 

yang belum mengerti 

3. Evaluasi kembali tentang 

pengertian dismenorea 

4. Beri reinforcement positif 

pada keluarga 

  1.2 Keluarga 

mampu 

menyebutkan 
jenis dan 

penyebab 

dismenorea 

Respon Verbal Jenis dan penyebab dismenorea : 

1. Dismenorea primer adalah nyeri haid 

yang dijumpai tanpa kelainan alat-alat 
genital yang nyata. Dismenorea primer 

biasanya terjadi dalam 6-12 bulan 

pertama setelah haid pertama, segera 

setelah siklus ovulasi teratur 

ditentukan. 

Keadaan umumnya disebabkan dari 

1. Diskusikan dengan keluarga 

tentang penyebab 

dismenorea 
2. Minta keluarga menentukan 

penyebab dismenorea pada 

klien 

3. Evaluasi penyebab kembali 

dismenorea 

4. Beri reinforcement positif 
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DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

TUJUAN EVALUASI INTERVENSI 

KEPERAWATAN UMUM KHUSUS KRITERIA STANDAR 

peningkatan prostaglandin yang 
diproduksi pada lapisan dari rahim. 

2. Dismeorrea sekunder dapat terjadi 

kapan saja setelah haid pertama, tetapi 

yang paling sering muncul diatas usia 

20-30 tahunan, setelah bertahun-tahun 

normal dengan siklus tanpa nyeri. 

Penyebab dismenorea sekunder karena 

adanya alat kontrasepsi pada rahim, 

adanya endometrium selain di rahim, 

tumor jinak di rahim, kista ovarium, 

gangguan atau sumbatan panggul, sel 

telur terpelintir, penyakit radang 
panggul kronis. 

pada keluarga 
 

  1.3 Keluarga 

mampu 

menyebutkan 

tanda dan 

gejala 

dismenorea 

Respon Verbal Tanda dan gejala dismenorea, yaitu : 

1. Kram atau nyeri di perut bagian bawah 

yang bisa menyebar sampai ke 

punggung bawah, dan paha bagian 

dalam 

2. Nyeri muncul 1-2 hari sebelum 

menstruasi atau di awal-awal 

menstruasi 

3. Rasa sakit terasa intens atau konstan 

4. Timbul jerawat 

5. Mudah marah dan gampang 
tersinggung 

6. Perut kembung 

7. Diare 

8. Mual muntah 

9. Sakit kepala 

10. Pusing 

11. Lemah, lesu, dan tidak bertenaga 

1. Diskusikan dengan keluarga 

tentang tanda dan gejala 

dismenorea 

2. Bersama keluarga 

identifikasi tanda dan gejala 

dismenorea pada klien 

3. Beri reinforcement positif 

atas kemampuan keluarga 

mengidentifikasi kondisi 

klien 
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TUJUAN EVALUASI INTERVENSI 
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  2. Keluarga mampu 
mengambil 

keputusan 

mengenai 

dismenorea 

   

  2.1 Keluarga 

dapat 

menjelaskan 

dampak dari 

dismenorea 

jika tidak 

segera 

ditangani 

Respon Verbal Dampak dari dismenorea jika tidak 

ditangani dengan segera adalah syok, 

gangguan aktivitas hidup sehari-hari, 

retrograde menstruasi (menstruasi yang 

bergerak mundur). Apabila diagnosis 

dismenorea sekunder tidak segera 

ditangani atau diabaikan maka gangguan 

yang paling mendasari dapat memicu 

angka kematian termasuk kemandulan. 
Isolasi sosial atau depresi. 

 

1. Diskusikan bersama 

keluarga tentang akibat 

lanjut dari dismenorea 

apabila tidak ditangani 

dengan segera 

2. Evaluasi kemampuan 

keluarga dalam 

menyebutkan kembali 

akibat dari dismenorea 
3. Beri reinforcement positif 

pada keluarga 

  2.2 Keluarga 

mampu 

mengambil 

keputusan 

untuk 

mengatasi 

dismenorea 

dengan segera 

dan tepat 

Respon Keputusan keluarga untuk mengatasi 

dismenorea dengan segera dan cepat agar 

nyeri  tidak bertambah berat 

1. Diskusikan dengan keluarga 

tentang bagaimana cara 

mengatasi dismenorea 

2. Beri kesempatan keluarga 

untuk bertanya 

3. Tanyakan kembali hal yang 

telah dijelaskan 

4. Beri reinforcement atas 

jawaban yang benar 

  3. Keluarga mampu 

merawat anggota 
keluarga yang sakit 

   

  3.1 Keluarga 

mampu 

menjelaskan 

cara merawat 

Respon Verbal Cara merawat klien dengan dismenorea : 

1. Terapi farmakologis yang dasar dapat 

dengan pemberian obat anti inflamasi 

non-steroid (NSAID), misalnya 

1. Diskusikan dengan keluarga 

tentang cara perawatan klien 

dismenorea 

2. Beri kesempatan keluarga 
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KEPERAWATAN 

TUJUAN EVALUASI INTERVENSI 
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klien 
dismenorea 

ibuprofen dan aspirin. Penggunaan 
suplemen minyak ikan atau vitamin E. 

2. Terapi non-farmakologis dapat 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu, 

kompres air hangat, terapi pijat, 

aromaterapi,terapi music, terapi suhu, 

yoga, senam dismenorea 

3. Pengobatan herbal : 

a) Kayu manis 

b) Kedelai 

c) Cengkeh 

d) Kunyit 

e) Jahe 

untuk bertanya 
3. Tanyakan kembali hal yang 

telah dijelaskan 

4. Beri reinforcement atas 

jawaban yang benar 

  4. Keluarga mampu 
memodifikasi 

lingkungan  

   

  4.1 Keluarga 

mampu 

menyebutkan 

cara 

mencegah 

dismenorea 

Respon Verbal Cara pencegahan dismenorea : 

1. Menghindari stress 

2. Miliki asupan pola makan yang 

teratur dengan asupan gizi yang 

memadai, memenuhi standar, 4 sehat 

5 sempurna 

3. Saat menjelang haid, sebisa mungkin 

menghindari makanan yang 

cenderung asam dan pedas 

4. Istirahat yang cukup, menjaga 
kondisi agar tidak terlalu lelah dan 

tidak menguras energi secara 

berlebihan 

5. Tidur yang cukup sesuai standar 

keperluan masing-masing 6-8 jam 

sehari 

1. Diskusikan dengan keluarga 

tentang hal-hal yang dapat 

mencegah dismenorea 

2. Beri kesempatan keluarga 

untuk bertanya 

3. Tanyakan kembali hal yang 

belum dimengerti 

4. Beri reinforcement atas 

jawaban yang benar 
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6. Lakukan olahraga ringan secara 
teratur 

7. Rajin minum susu dengan kalsium 

yang tinggi 

8. Lakukan peregangan (stretching) 

9. Menjelang haid, coba berendam 

dengan air hangat yang diberi garam 

mandi dan beberapa tetes minyak 

essensial bunga lavender 

10. Hindari mengkonsumsi alcohol, 

rokok, kopi maupun cokelat karena 

akan memicu bertambahnya kadar 

esterogen. 
11. Jangan makan segala sesuatu yang 

dingin secara berlebihan. 

12. Pijatan dengan aroma terapi dapat 

mengurangi rasa tidak nyaman. 

13. Mendengarkan music, membaca 

buku atau menonton film juga dapat 

membantu mengurangi rasa sakit. 

  4.2 Keluarga 

melakukan 

modifikasi 

lingkungan 

rumah yang 
kondusif bagi 

klien 

dismenorea 

Kunjungan tidak 

direncanakan 

Lingkungan keluarga atau rumah yang 

mendukung bagi klien dismenorea seperti 

lingkungan yang tenang dan tidak bising, 

sehingga tidak mengganggu waktu 

istirahat klien saat mengalami dismenorea 

Motivasi keluarga untuk tetap 

mempertahakan lingkungan 

rumah yang kondusif bagi klien 

dismenorea dengan memberikan  

reinforcement positif 

  5. Keluarga mampu 

memanfaatkan 

fasilitas pelayanan 

kesehatan 
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  5.1 Keluarga 
menyebutkan 

jenis-jenis 

fasilitas 

kesehatan 

yang ada di 

masyarakat 

Respon Verbal Jenis-jenis fasilitas kesehatan yang ada di 
masyarakat dan dapat dikunjungi adalah 

puskesmas, posbindu, praktik mandiri 

perawat, rumah sakit 

1. Kaji pengetahuan klien 
tentang pelayanan kesehatan 

untuk pengobatan dan 

perawatan 

2. Beri penjelasan kepada 

keluarga tentang pelayanan 

kesehatan untuk pengobatan 

dan perawatan dismenorea 

3. Beri kesempatan keluarga 

untuk bertanya 

4. Tanyakan kembali hal yang 

belum dimengerti 

5. Beri reinforcement positif 
atas jawaban yang benar 

  5.2 Keluarga 

mampu 

membawa 

klien ke 

puskesmas 

untuk 

dilakukan 

perawatan 

maupun 

pengobatan 

setiap sebulan 
sekali 

Kunjungan tidak 

direncanakan 

Keluarga menunjukkan kartu berobat 

posbindu atau puskesmas sebagai bukti 

telah menggunakan fasilitas pelayanan 

kesehatan 

1. Motivasi keluarga untuk 

dapat mengunjungi 

posbindu, praktik mandiri 

perawat maupun puskesmas 

atau pelayanan kesehatan 

lain 

2. Beri reinforcement atas 

tindakan yang dilakukan 

keluarga 

  



49 
 

 
 

d. Implementasi 

Pada kegiatan implementasi, perawat perlu melakukan kontrak 

sebelumnya (saat mensosialisasikan diagnosis keperawatan) untuk 

pelaksanaan yang meliputi kapan dilaksanakan, berapa lama waktu 

yang dibutuhkan, materi/topik yang didiskusikan, siapa yang 

melaksanakan, anggota keluarga yang perlu mendapatkan informasi 

(sasaran langsung implementasi), dan (mungkin) peralatan yang perlu 

dipersiapkan keluarga. Kegiatan ini bertujuan agar keluarga dan 

perawat mempunyai kesiapan secara fisik dan psikis pada saat 

implementasi (Suprajitno, 2004). 

e. Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil 

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk 

melihat keberhasilannya. Bila evaluasi tidak atau berhasil sebagian, 

perlu disusun rencana keperawatan yang baru. Perlu di perhatikan 

juga bahwa evaluasi perlu dilakukan beberapa kali dengan melibatkan 

sehingga keluarga perlu pula direncanakan waktu yang sesuai dengan 

kesediaan keluarga. 

Evaluasi disusun dengan menggunakan SOAP yang operasional 

dengan pengertian sebagai berikut : 

S : ungkapan perasaan dan keluhan yang dirasakan secara subjektif 

oleh keluarga setelah diberikan implementasi keperawatan. 

O : keadaan objektif yang diidentifikasi oleh perawat menggunakan 

pengamatan yang objektif setelah implementasi keperawatan. 

A : analisis perawat setelah menggunakan respons subjektif dan 

objektif keluarga yang dibandingkan dengan kriteria standar yang 

telah ditentukan mengacu pada tujuan pada rencana keperawatan 

keluarga. 

P : perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis 

(Suprajitno, 2004). 
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D. Tinjauan Konsep Penyakit 

1. Pengertian Dismenorea 

Dismenorea atau nyeri haid merupakan salah satu keluhan 

ginekologi yang paling umum pada perempuan muda yang datang ke 

klinik atau dokter. Secara etimologi, dismenorea berasal dari kata dalam 

bahasa Yunani kuno (Greek). Kata tersebut berasal dari dys yang berarti 

sulit, nyeri, abnormal. Meno yang berarti bulan, dan rrhea yang berarti 

aliran atau arus. Dengan demikian, secara singkat dismenorea dapat 

didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang 

mengalami nyeri. Penanganan dismenorea secara optimal sangat 

tergantung dari pemahaman terhadap faktor yang mendasarinya. 

Dismenorea adalah rasa nyeri yang dirasakan di perut, yang berasal 

dari kram rahim dan terjadi selama menstruasi. Dismenorea berat adalah 

nyeri haid yang disertai mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala, dan 

kadang-kadang pingsan. Istilah dismenorea biasa dipakai untuk nyeri haid 

yang cukup berat. Dalam kondisi ini, penderita harus mengobati nyeri 

tersebut dengan analgesic atau memeriksakan diri ke dokter dan 

mendapatkan penanganan, perawatan, atau pengobatan yang tepat. 

 

2. Klasifikasi dan Patofisiologi 

Secara klinis, dismenorea dibagi menjadi 2, yaitu dismenorea 

primer (esensial, intrinsic, idiopatik) dan dismenorea sekunder (ekstrinsik, 

yang dipengaruhi oleh acquired). 

Sementara Caroline M. colin dan Asher Shushan (2007) membagi 

dismenorea menjadi 3 tipe, yaitu dismenorea primary, dismenorea 

secondary, dan dismenorea membranous. 

a. Dismenorea primer 

Dismenorea primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa 

kelainan alat-alat genital yang nyata. Dismenorea primer biasanya 

terjadi dalam 6-12 bulan pertama setelah haid pertama, segera setelah 

siklus ovulasi teratur ditentukan. Selama menstruasi, sel-sel 

endometrium yang terkelupas melepaskan prostaglandin (kelompok 
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persenyawaan mirip hormone kuat yang terdiri asam lemak esensial. 

Prostaglandin merangsang otot uterus (rahim) dan mempengaruhi 

pembuluh darah, biasa digunakan untuk menginduksi aborsi atau 

kelahiran) yang menyebabkan iskemia uterus (penurunan suplai darah 

ke rahim) melalui kontraksi myomterium (otot dinding rahim) dan 

vasoconstriction (penyempitan pembuluh darah). Peningkatan kadar 

prostaglandin telah terbukti ditemukan pada cairan haid pada 

perempuan dengan dismenorea berat. Kadar ini memang meningkat 

terutama selama dua hari pertama haid. Vasoconstriction (disebut 

juga: antidiuretic hormone, suatu hormone yang disekresi oleh lobus 

posterior kelenjar pituitary yang menyempitkan pembuluh darah, 

meningkatkan tekanan darah, dan mengurangi pengeluaran air seni) 

juga memiliki peran yang sama. 

Kadar prostaglandin yang meningkat ditemukan di cairan 

endometrium perempuan dengan dismenorea dan berhubungan baik 

dengan derajat nyeri. Peningkatan endometrial prostaglandin 

sebanyak tiga kali lipat terjadi dari fase folikuler menuju fase luteal, 

dengan peningkatan lebih lanjut yang terjadi selama haid. 

Peningkatan prostaglandin di endometrium yang mengikuti 

penurunan progesterone pada akhir fase luteal menimbulkan 

peningkatan tonus miometrium dan kontraksi uterus yang berlebihan. 

Leukotriene (suatu produk pengubahan metabolisme asam 

arakidonat, bertanggung jawab atas terjadinya penyusutan otot polos 

proses peradangan) juga telah diterima ahli untuk mempertinggi 

sensitivitas nyeri serabut di uterus. Jumlah leukotriene yang 

signifikan telah ditunjukkan di endometrium perempuan penderita 

dismenorea primer yang tidak merespons terapi antagonis 

prostaglandin. 

b. Dismenorea sekunder 

Dismeorrea sekunder dapat terjadi kapan saja setelah haid 

pertama, tetapi yang paling sering muncul diatas usia 20-30 tahunan, 

setelah bertahun-tahun normal dengan siklus tanpa nyeri. 
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Peningkatan prostaglandin dapat berperan pada dismenorea sekunder. 

Namun penyakit pelvis yang menyertai haruslah ada. Penyebab yang 

umum, diantaranya termasuk endometriosis (kejadian dimana 

jaringan endometrium berada diluar rahim, dapat ditandai dengan 

nyeri haid), adenomyosis (bentuk endometeriosis yang invasive), 

polip endometrium (tumor jinak di endometrium), chronic pelvic 

inflammatory disease (penyakit radang panggul menahun), dan 

penggunaan peralatan kontrasepsi atau IU(C)D [intrauterine 

(contraceptive) device]. 

 

3. Penyebab Dismenorea 

Secara umum, nyeri haid muncul akibat kontraksi disritmik 

miometrium yang menampilkan suatu gejala atau lebih, mulai dari nyeri 

yang ringan sampai nyeri yang berat di perut bagian bawah, bokong, dan 

nyeri spasmodic di sisi medial paha. 

a. Penyebab Dismenorea Primer 

1) Faktor endokrin. Rendahnya kadar progesteron pada akhir fase 

corpus luteum. Hormon progesterone menghambat atau 

mencegah kontraktilitas uterus sedangkan hormon estrogen 

merangsang kontraktilitas uterus. Disisi lain, endometrium dalam 

fase sekresi memproduksi prostaglandin F2 sehingga 

menyebabkan kontraksi otot-otot polos. Jika kadar prostaglandin 

berlebihan memasuki peredaran darah maka selain dismenorea 

dapat juga dijumpai efek lainnya seperti mual, muntah, diare, 

flushing (respons involunter tak terkontrol) dari sistem saraf 

memicu pelebaran pembuluh kapiler kulit, dapat berupa warna 

kemerahan atau sensasi panas. 

2) Kelainan organic, seperti retrofleksia uterus (kelainan letak-letak 

anatomis rahim), hipoplasia uterus (perkembangan rahim yang 

tidak lengkap), obstruksi kanalis servikalis (sumbatan saluran 

jalan lahir), mioma submukosa bertangkai (tumor jinak yang 

terdiri dari jaringan otot), dan polip endometrium. 
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3) Faktor kejiwaan atau gangguan psikis, seperti rasa bersalah, 

ketakutan seksual, takut hamil, hilangnya tempat berteduh, 

konflik dengan masalah jenis kelaminnya, imaturitas (belum 

mencapai kematangan). 

4) Faktor konstitusi, seperti anemia dan penyakit menahun juga 

dapat mempengaruhi timbulnya dismenorea. 

5) Faktor alergi. Penyebab alergi adalah toksin haid. Menurut riset 

ada hubungan antara dismenorea dengan urtikaria (biduran), 

migrain, dan asma. 

b. Penyebab Dismenorea Sekunder 

Beberapa penyebab dismenorea sekunder antara lain: 

1) Intrauterine contraceptive devices (alat kontrasepsi dalam rahim). 

2) Adenomyosis (adanya endometrium selain di rahim). 

3) Uterine myoma (tumor jinak rahim yang terdiri dari jaringan 

otot), terutama mioma submukosa (bentuk jaringan mioma uteri). 

4) Uterine polyps (tumor jinak di rahim). 

5) Adhesions (pelekatan). 

6) Stenosis atau striktur serviks, striktur kanalis servikalis, varikosis 

pelvic, dan adanya alat kontrasepsi dalam rahim. 

7) Ovarian cyst (kista ovarium). 

8) Ovarian torsion (sel telur terpuntir atau terpelintir). 

9) Pelvic congestion syndrome (gangguan atau sumbatan panggul). 

10) Uterine leiomyoma (tumor jinak otot rahim). 

11) Mittelschmerz (nyeri saat pertengahan siklus ovulasi). 

12) Psychogenic pain (nyeri psikogenik). 

13) Endometriosis pelvis (jaringan endometrium yang berada di 

panggul). 

14) Penyakit radang panggul kronis. 

15) Tumor ovarium, polip endometrium. 

16) Kelainan letak uterus seperti retrofleksi, hiper antefleksi, dan 

retrofleksi terfiksasi. 
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17) Faktor psikis, seperti takut tidak punya anak, konflik dengan 

pasangan, gangguan libido. 

18) Allen-Masters syndrome (kerusakan lapisan otot di panggul 

sehingga pergerakan serviks meningkat abnormal). Sindrom 

Master Allen ditandai dengan : nyeri perut bagian bawah yang 

akut, nyeri saat bersenggama, kelelahan yang sangat, nyeri 

panggul secara umum, dan nyeri punggung. 

 

4. Faktor Risiko 

Faktor-faktor risiko berikut ini berhubungan dengan episode 

dismenorea yang berat : 

a. Haid pertama pada usia yang sangat dini. 

b. Peroide haid yang lama. 

c. Aliran darah haid yang hebat. 

d. Merokok. 

e. Riwayat keluarga yang positif terkena penyakit. 

f. Kegemukan. 

g. Mengonsumsi alcohol. 

Aktivitas fisik dan lamanya siklus haid tampaknya tidak 

berhubungan dengan nyeri haid yang meningkat. 

1) Faktor Risiko Dismenorea Primer 

a) Usia saat menstruasi pertama kurang dari 12 tahun. 

b) Belum pernah melahirkan anak. 

c) Haid memanjang atau dalam waktu yang lama. 

d) Merokok. 

e) Riwayat keluarga yang positif terkena penyakit. 

f) Kegemukan. 

2) Faktor Risiko Dismenorea Sekunder 

a) Endometriosis. 

b) Adenomyosis. 

c) IUD. 

d) Pelvic inflammatory disease (penyakit radang panggul). 



55 
 

 
 

e) Endometrial carcinoma (kanker endometrium). 

f) Ovarian cyst (kista ovarium). 

g) Congenital pelvic malformations. 

h) Cervical stenosis. 

 

5. Tanda dan Gejala 

a. Tanda dan Gejala Dismenorea Primer 

Pada dismenorea primer, nyeri dimulai bersamaan dengan onset haid 

atau hanya sesaat sebelum haid dan bertahan atau menetap selama 1-2 

hari. Berhubungan dengan gejala-gejala umum, seperti: 

1) Malaise (tidak enak badan). 

2) Fatigue (kelelahan). 

3) Nausea (mual) dan vomiting (muntah). 

4) Diare. 

5) Nyeri punggung bawah. 

6) Sakit kepala. 

7) Kadang-kadang dapat disertai vertigo atau sensasi jatuh, perasaan 

cemas, gelisah, hingga jatuh pingsan. 

8) Potret klinis dismenorea primer termasuk onset segera setelah haid 

pertama dan biasanya berlangsung 48-72 jam, sering mulai 

beberapa jam sebelum atau sesaat setelah haid. 

Karakteristik dismenorea primer dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Nyeri sering ditemukan pada usia muda. 

2) Nyeri sering timbul segera setelah haid mulai teratur. 

3) Nyeri yang sering terasa sebagai kejang uterus dan kadang disertai 

mual, muntah, diare, kelelahan, dan nyeri kepala. 

4) Nyeri haid timbul mendahului haid dna meningkat pada hari 

pertama atau hari kedua. 

5) Jarang ditemukan kelainan genitalia pada pemeriksaan 

ginekologis. 

6) Cepat memberikan respons terhadap pengobatan medikamentosa 

(Ali Badziad, 2003). 
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b. Tanda dan Gejala Dismenorea Sekunder 

Nyeri dengan pola yang berbeda didapatkan pada dismenorea 

sekunder yang terbatas pada onset haid. Berikut adalah gejala 

dismenorea sekunder : 

1) Dismenorea terjadi selama siklus pertama atau kedua setelah haid 

pertama. 

2) Dismenorea dimulai setelah usia 25 tahun. 

3) Terdapat ketidaknormalan pelvis dengan pemeriksaan fisik. 

4) Sedikit atau tidak ada respons terhadap obat golongan NSAID 

(nonsteroidal anti-inflammatory drug) atau obat anti inflamasi 

non-steroid, kontrasepsi oral atau keduanya. 

Karakteristik dismenorea sekunder dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Lebih sering ditemukan pada usia tua dan setelah dua tahun 

mengalami siklus haid teratur. 

2) Nyeri dimulai saat haid dan meningkat bersamaan dengan 

keluarnya darah haid. 

3) Sering ditemukan kelainan ginekologis. 

4) Pengobatannya seringkali memerlukan tindakan operatif (Ali 

Badziad, 2003). 

 

6. Dampak/Komplikasi Dismenorea 

Ada 3 dampak atau komplikasi yang mungkin terjadi pada 

penderita nyeri haid, yaitu sebagai berikut : 

a. Syok, tekanan darah dan nadi meningkat, gangguan aktivitas sehari-

hari, retrograde menstruasi (menstruasi yang bergerak mundur) 

b. Jika diagnosis dismenorea sekunder diabaikan atau terlupakan maka 

patologi (kelainan atau gangguan) yang mendasari dapat memicu 

angka kematian, termasuk kemandulan. 

c. Isolasi sosial atau depresi. 
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7. Pencegahan Dismenorea 

Caranya adalah dengan memperhatikan pola dan siklus haidnya, 

lalu melakukan langkah-langkah agar tidak mengalami nyeri haid. Berikut 

adalah langkah-langkah pencegahannya : 

a. Hindari stress. Sebisa mungkin hidup dengan tenang dan bahagia. 

b. Miliki pola makan yang teratur dengan asupan gizi yang memadai, 

memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. 

c. Saat menjelang haid sebisa mungkin menghindari makanan yang 

cenderung asam dan pedas. 

d. Istirahat yang cukup, menjaga kondisi agar tidak terlalu lelah, dan 

tidak menguras energi secara berlebihan. 

e. Tidur yang cukup, sesuai standar keperluan masing-masing 6-8 jam 

seharus sesuai dengan kebiasaan. 

f. Rajin minum susu dengan kalsium yang tinggi. 

g. Lakukan olahraga secara teratur setidaknya 30 menit setiap hari, 

seperti berjalan-jalan santai selama 30 menit, jogging ringan, senam 

ringan, maupun bersepeda. Olahraga secara teratur dapat 

memperlancar aliran darah pada otot di sekitar rahim sehingga akan 

meredakan rasa nyeri pada saat haid. 

h. Lakukan peregangan (stretching) anti nyeri haid setidaknya 5-7 hari 

sebelum haid. Peregangan ini dilakukan untuk meredakan nyeri haid. 

Caranya adalah sebagai berikut : 

1) Lakukan pemanasan ringan dengan berlari-lari ditempat. Tarik 

nafas dalam dan hembuskan secara perlahan-lahan dan sealami 

mungkin. Lakukan secukupnya, kemudian lemaskan otot-otot 

tangan, kaki, pinggang, dan leher. 

2) Setelah itu berbaringlah diatas matras dengan posisi terlentang 

dengan kedua tangan disamping badan. Rapatkan kedua kaki, 

kemudian perlahan-lahan angkat kedua kaki hingga membentuk 

sudut 90
0
 dan tahan selama beberapa detik. Setelah itu luruskan 

kaki hingga menyentuh muka. Tahan beberapa detik, lalu 
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kembalikan pada posisi semula saat kaki lurus. Ulangi gerakan ini 

hingga 8 kali. 

3) Ambil nafas untuk memulihkan energi. Baringkan badan dengan 

posisi terlentang. Kedua tangan lurus diatas kepala. Angkat kedua 

kaki dengan posisi lurus bersamaan dengan badan hingga 

membentuk sudut 120
0
. Setelah itu raihlah lutut dengan kedua 

tangan. Tahan posisi imi hingga beberapa detik. Naikkan kedua 

kaki hingga jarak perut dan kaki semakin dekat. Tahan posisi ini 

selama beberapa detik. Setelah itu, kembalikan pada posisi 

semula. Ulangi gerakan ini hingga 8 kali. Lakukan gerakan ini 

setiap hari sepanjang 5-7 hari sebelum haid. 

i. Menjelang haid, coba berendam dengan air hangat yang diberi garam 

mandi dan beberapa tetes minyak essensial bunga lavender atau sesuai 

dengan selera masing-masing. Berendamlah selama 10-15 menit agar 

membantu melancarkan peredaran darah dalam darah dan mencegah 

terjadinya nyeri haid. 

j. Hindari mengkonsumsi alcohol, rokok, kopi maupun cokelat karena 

akan memicu bertambahnya kadar estrogen. 

k. Jangan makan segala sesuatu yang dingin secara berlebihan. 

l. Pijatan dengan aroma terapi dapat mengurangi rasa tidak nyaman. 

m. Mendengarkan music, membaca buku atau menonton film juga dapat 

membantu mengurangi rasa sakit. 

 

8. Cara Mengatasi Dismenorea 

a. Pengobatan Herbal 

1) Kayu manis 

Kayu manis mengandung asam sinemik yang bermanfaat untuk 

meredakan berbagai macam nyeri, termasuk nyeri haid. Kita bisa 

menggunakan dalam bentuk minyak kayu manis, bubuk kayu 

manis, maupun batang kayu manis. Caranya, campurkan rempah 

kayu manis ke dalam air hangat, lalu minumlah untuk mencegah 

dan mengatasi  nyeri. Bisa juga ditambahkan pada the dan diberi 
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madu murni secukupnya. Biasakan minum ramuan ini bila nyeri 

mulai terasa. 

2) Kedelai 

Kacang kedelai banyak mengandung phytoestrogens. Zat tersebut 

sangat membantu menyeimbangakan hormone tubuh terutama saat 

haid. Caranya, rebus setangkup kacang kedelai dengan air yang 

sudah diberi sedikit garam. Cukup rebus selama 5 menit, lalu 

makanlah kedelai rebusnya. Bisa juga mengkonsumsi susu kedelai 

atau makanan olahan dari kedelai, seperti tahu dan tempe. 

3) Cengkeh 

Campuran bunga cengkeh kering bisa membantu mengatasi nyeri 

haid. Seduh bahan tersebut dengan air panas, saring ampasnya lalu 

minum selagi hangat. 

4) Kunyit 

Ambil 30gr kunyit, kupas, cuci bersih, kemudian potong tipis-

tipis. Tambahkan asam dan gula aren secukupnya. Seduh ketiga 

bahan tersebut dengan 1 gelas air panas dan aduk-aduk hingga 

rasanya asam manis. Ramuan ini bisa diminum pagi dan sore hari. 

5) Jahe 

Jahe sama efektifnya dengan asam mefenamat dan ibuprofen 

untuk mengurangi nyeri pada wanita dengan dismenorea primer. 

Carannya, ambil jahe secukupnya, kupas, cuci lalu parut. 

Selanjutnya rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih dan tersisa 

1 gelas. Ambil teh celup dan aduk-aduk hingga merata. Setelah itu 

saring dan tunggu hingga cukup hangat untuk diminum. 

b. Pengobatan Farmakologis 

1) Minyak ikan 

Asam lemak omega 3 sangat bermanfaat untuk mencegah efek 

peradangan saat haid. Zat ini juga mengurangi rasa sakit saat 

terjadi kram. 
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2) Vitamin E 

Vitamin E juga bisa mengurangi rasa nyeri haid. Vitamin E bisa 

membantu mengatasi efek peningkatan produksi hormone 

prostaglandin. 

3) Terapi farmakologis yang dasar dapat dengan pemberian obat anti 

inflamasi non-steroid (NSAID), misalnya ibuprofen dan aspirin. 

c. Terapi Non-Farmakologis 

Terapi non-farmakologis dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, 

kompres air hangat, terapi pijat, aromaterapi,terapi music, terapi suhu, 

yoga, senam dismenorea. 

Kompres hangat : 

Mengompres perut dengan air hangat dapat membantu melancarkan 

peredaran darah dan mengurangi rasa nyeri. Efek hangat dari kompres 

hangat dapat menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah yang 

nantinya akan meningkatkan aliran darah ke jaringan. 

Cara melakukan kompres air hangat : 

Masukkan air hangat ke dalam botol, lalu gulung botol dengan 

menggunakan handuk tipis, kemudian letakkan di bagian perut yang 

terasa nyeri. 

 

 


