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Abstrak 

 
Latar belakang : Dismenore adalah keluhan yang sering dialami perempuan pada 

bagian perut bawah. Nyeri haid merupakan penyakit yang sudah cukup lama dikenal. 

Nyeri yang dirasakan saat haid tidak hanya terjadi pada bagian simphisis pubis, 

namun beberapa remaja perempuan kerap merasakannya pada punggung bagian 

bawah, pinggang, panggul, otot paha atas, hingga betis. 

Tujuan Penelitian: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nafas dalam 

terhadap nyeri haid. 

Desain  Penelitian  :  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  studi analitik  dan  desain 

control diri sendir. Populasi berjumlah 120 siswa dan sampel sebanyak 30 siswa 

random smpling. 

Hasil Penelitian: berdasarkan data analisis secara univariat dan bivariat dengan uji 

chi-square. Didapatkan nilai dari variable independen p=0,000. Hasil p value < 0,05 

(Sig. 95%) yang berarti ada Pengaruh Napas Dalam Terhadap Nyeri Haid (Dismenore) 

Pada Remaja Panti Asuhan Samarinda. 

Kesimpulan : nafas berpengaruh signifikan terhadap nyeri haid (dismonera) pada 

remaja di Panti Asuhan Samarinda, sehingga hipotesis Ha dierima yaitu “Ada pengaruh 

Relaksasi Napas Dalam Terhadap Nyeri Haid (Dismenore) Pada Remaja remaja di 

Panti Asuhan Samarinda 
 

 
 
 

Kata Kunci : Nafas Dalam, Nyeri Haid (Dismenore) dan Remaja Panti Asuhan 

Samarind



 

 

 
 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Background:  Dismenore  plea  often  experienced  by  a  woman  in  the 

abdomen down .Painful menstruation disease is already existed .Pain felt 

when it does not only take place on the simphisis the pubis , but some 

young women often feel it in a lower back , the waist , the pelvis , upper 

thigh  muscle  ,  to  the  calf  .When  there  was  pain  rata-rata  women 

experienced painful menstruation many mengamvil action with warm water 

to compress , a pill , and other behavior .But engineering a deep breath 

rarely used , especially by students in an orphanage in samarinda . While on 

the other side the effect on a deep breath haih decrease in pain .Hence the 

research we use a deep breath to be researched to neri menstruation .  .Aim: 

Kind of quantitative research with the study analytic and design sendir. self 

controlThe population  were  120  students and  samples  from  30  random 

smpling. students Research  objectives: this research aims  to review  the 

influence of a deep breath against painful menstruation. Result: Conclusion: 

The significant impact on painful menstruation ( dismonera ) juvenile in an 

orphanage, samarinda so the hypothesis ha  there an effect relaxation a deep 

breath to  painful  menstruation  ( dismenore )  juvenile young  orphanage 

samarinda 
 
 

Keywords:  Breath  in  respect  to  painful  menstruation  (dysmenorrhea)  an 

orphanage Samarinda 
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PENDAHULUAN 
 

Angka   kejadian   nyeri 

menstruasi  (Dismenore)  di  dunia sangat 

besar, rata-rata lebih dari 50% 

perempuan di setiap negara mengalami 

dismenorea. Di Amerika angka 

presentasinya  sekitar  60%.  Di Indonesia 

angka kejadian dismenore sebesar 

1.769.425 jiwa (90%) wanita mengalami 

dismenore dan 10%-15% diantaranya  

mengalami  dismenore berat, sehingga 

mengakibatkan timbulnya keterbatasan 

aktivitas yang dikeluhkan  oleh  15%  

remaja perempuan yang mengalami 

dismenore. Prevalensi   dismenore   di   

Indonesia terjadi  pada  60-70%  wanita  

di Indonesia (Puspita (2008). 

Mengatasi   gejala   nyeri   haid 

pada umumnya memiliki banyak pola 

dan penanganan, seperti farmakologis 

dengan obat golongan nonsteroid anti- 

inflammatory drugs (NSAIDs) bahkan 

adapula yang menggunakan terapi 

dengan napas dalam. Penganangan 

dengan napas dalam pada umumnya 

belum banyak dilakukan oleh para 

remaja ketika mengalami nyeri haid. 

Relaksasi merupakan teknik 

pengendoran  atau  pelepasan 

ketegangan, misalnya:  bernafas dalam 

dan pelan. Selain dapat menurunkan 

intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas 

dalam  juga  dapat  meningkatkan 

ventilasi  paru  dan  meningkatkan 

oksigen   darah   (Smeltzer   dan   Bare, 

2002). 
 

Teknik nafas dalam merupakan 

suatu bentuk asuhan keperawatan, 

bagaimana perawat mengajarkan cara 

melakukan  teknik  relaksasi  nafas 

dalam, nafas lambat (menahan inspirasi 

secara maksimal) dan bagaimana 

menghembuskan nafas secara perlahan, 

selain dapat menurunkan intensitas 

nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga 

dapat meningkatkan ventilasi paru dan 

meningkatkan oksigenasi darah. 

Dismenore  mulai  terjadi  pada 
 

12-24  jam  sebelum  menstruasi.  Pada 

hari  pertama  menstruasi  biasanya 

timbul nyeri hebat, tetapi jarang 

berlangsung lebih dari dua hari tersebut. 

Nyeri   terasa   pada   bagian   abdomen 

bawah dan bersifat kolik dengan 

penyebarannya sering kali ke arah 

punggung  bawah  dan  inguinal  atas.



 

 

 

 
 

Gejalanya   disertai   mual,   diare   atau 

feses cair, keletihan, sakit kepala, dan 

mata  berkunang-kunang  dapat 

menyertai nyeri menstruasi ini (Esther, 

Jhon dan Doug, 2010). 

Menurut  data  BKKBN  tahun 
 

2015, Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki remaja dengan 

jumlah usia 10-24 tahun sekitar 64 juta 

atau populasi 26,7% dari jumlah 

penduduk sebanyak 246,7 juta jiwa dan 

sebagian  besar  adalah  remaja  putri. 

Jadi hampir dipastikan persoalan yang 

sering dialami oleh remaja seperti nyeri 

haid juga bervariasi, bahkan 

penangannya  pun  berbeda  (BKKBN, 

2015).  Prevalensi  dismenore  di 

Indonesia tahun 2014 sebesar 64,25% 

yang terdiri dari 54,895 dismenore 

primer, dan 9,36% dismenore sekunder. 

Wanita    mengalami    dismenore 

sebanyak 90%, masalah ini setidaknya 

mengganggu 50% wanita masa 

reproduksi   dan   60-85%   pada   usia 

remaja   putri   (Annathayak   Kheisha, 

2016). 
 

Hasil survey pendahuluan yang 

dilakukan   peneliti   pada   tanggal   12 

Januari   2018 terhadap 10 orang dari 

remaja Panti Asuhan Samarinda yang 

telah   berusia   14   tahun   didapatkan 

jumlah siswa yang mengalami nyeri 

menstruasi sebanyak 7 orang siswa 

kategori nyeri berat, ringan, dan sedang. 

Dari  sejumlah siswa yang  mengalami 

nyeri hanya 5 orang siswa yang pernah 

menggunakan relaksasi napas dalam 

sebagai salah satu cara penanggulangan 

nyeri haid secara non farmakologi. 

Pemilihan di Panti Asuhan Samarinda 

dikarenakan     program     Penanganan 

Nyeri tidak berjalan di sana, yang mana 

Panti Asuhan ini termasuk panti asuhan 

yang  memiliki  banyak  siswa 

perempuan. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas penulis membuktikan dengan 

penelitian tentang “Pengaruh Napas 

Dalam Terhadap Nyeri Haid 

(Dismenore)  Pada  Remaja  Panti 

Asuhan Samarinda 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

 

Desain Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian Pre and Post Test 

Without Control (Control diri sendiri).



 

 

 

 
 

Karena penelitian ini hanya melakukan 

intervensi pada salah satu kelompok 

tanpa pembanding (Kelana Kusuma 

Dharma, 2011:94-95). Berikut desain 

penelitiannya: 

 

 

R           O1            X1          O2 
 

 
Gambar 4. Desain Penelitian 

 

Keterangan: 
 

 

R :   Responden   penelitian    semua 

mendapat perlakuan/intervensi 

O1 :  Pre    Test    pada    kelompok 

perlakuan 

O2  :   Post Test setelah perlakuan 

X1 :  Ujicoba/intervensi             pada 

kelompok perlakuan sesuai 

protocol 
 

Populasi dan Sampel 
 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua jumlah siswa perempuan 

yang   terdaftar   dan   aktif   di   Panti 

Asuhan Samarinda. Jumlah siswa 

sebanyak  120  siswa  Dalam 

menentukan sampel digunakan metode 

non  probability  sampling  dengan 

teknik purposive sampling yaitu 

menentukan pengambilan sampel 

dengan    cara    menetapkan    ciri-ciri 

khusus   yang   sesuai   dengan   tujuan 

penelitian. 

Karena populasi mencapai 120 

yang  ada  berjumlah  sedang,  sehinga 

dapat   dirumuskan   besarnya   sampel 

penelitian perhitungan sebagai berikut: 

N = P x 

 

Keterangan : 

N = Sampel 

P = Populasi Penelitian 

α = Presisi (10%, 15%, 20%, dan 25%) 

N = 120 x  = 30 

 
Berdasarkan perhitungan di atas, 

maka sampel penelitian sebesar 30 

remaja putri yang akan mengisi 

kuesioner penelitian. 

 
Alat analisis 
 

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisa 

univariat dan bivariat, dengan uraian 

sebagai berikut : 

1.    Analisis univariat 
 

Menurut Nursalam (2013) analisa 

data adalah analisa statistik, digunakan 

pada data kuantitatif dan kualitatif. 

Analisa data yang digunakan peneliti 

adalah analisa univariat yang bertujuan 

untuk menjelaskan karakteristik setiap 

variabel     penelitian     meliputi     data



 

 

 

 
 

demografi (umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, skala nyeri sebelum dan 

sesudah diberikan kompres hangat). 

Adapun Rumus analisis univariat 
 

(Arikunto, 2010) sebagai berikut : 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 

 

P       :   Presentasi 
 

F       :   Frekuensi 
 

∑ n   :   Jumlah responden 
 

2.    Analisis bivariat 
 

Analisis bivariat menggunakan 

Chi Square. Adapun rumus chi square 

sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

Keterangan ; 
 

O    :   Frekuensi hasil observasi 
 

E    :   Frekuensi yang diharapkan 
 

Nilai   E   (jumlah   sebaris   x   jumlah 

sekolom) / jumlah data df = (b-1) (k-1). 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
 

 

Untuk mengetahui besarnya 

persentase hubungan dilakukan uji 

dengan analisis univariat dan analisis 

bivariat  terhadap  responden  dan  hasil 

data penelitian, dengan uraian sebagai 

berikut : 

 

1.    Analisa Univariat 
 

Karakteristik Responden 
 

Remaja perempuan di Panti 

Asuhan Samarinda yang menjadi 

responden dalam penelitian ini 

merupakan remaja aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar di Panti Asuhan. 

Remaja tersebut di wawancarai 

sekaligus menjadi responden dalam 

pengisian kuesioner yang telah disusun 

oleh peneliti. 

Penelitian dilakukan untuk 

pengaruh  relaksasi  nafas  dalam 

terhadap  nyeri  haid  yang  dilakukan 

pada tanggal 24 Juni 2019, dengan cara 

membagikan kuesioner pada remaja 

perempuan di Panti Asuhan Samarinda 

yang  terbagi  dalam  7  (tujuh)  kelas 

yaitu kelas 

Kelas A sampai dengan kelas G. 
 

Total  siswa  perempuan berjumlah  

120  orang  siswa hanya  30 siswa 

perempuan yang memenuhi kriteria 

inklusi penelitian. Adapun uraian 

karakteristik responden sebagai berikut :



 

 

 

 
 

Usia Responden 
 

Tabel 4.1 
 

Distribusi Frekuensi responden 

berdasarkan usia Remaja di Panti 

Asuhan Samarinda. 
 

Kriteria Usia Jumlah (n) Presentase (%) 

14 tahun 8 26,67 
15 tahun 11 36,67 
16 tahun 7 23,33 
17 tahun 4 13,33 

               Total                            30                             100   

 
Sumber : Data Primer, 2019 

 

Dari 30 remaja siswa perempuan 

usia yang paling banyak adalah usia 15 

tahun  berjumlah  11  siswa  (36,67%). 

Dan yang paling sedikit adalah usia 17 

tahun  dengan  jumlah  4  orang  siswa 

(13,33%), 

Responden  yang  mengalami   nyeri 

haid 

Tabel 4.2 
 

Distribusi Frekuensi yang Mengalami 

Nyeri Haid  Pada remaja di Panti 

Asuhan Samarinda 
 

Keterangan Nyeri Haid     Jumlah (n)       Presentase (%) 

di Panti Asuhan Samarinda mengalami 

nyeri   paling   banyak   adalah   nyeri 

sedang sebanyak 15 orang siswa (50%), 

dan nyeri paling sedikit  dialami adalah 

nyeri berat sebanyak 2 orang siswa 

(6,67%). 

Relaksasi nafas dalam dilakukan 

oleh responden yang berjumlah 30 

remaja di Panti Asuhan Samarinda, 

dengan tujuan untuk mengurangi rasa 

nyeri saat terjadi menstruasi. Dalam 

analisis bivariat, terdapat beberapa 

indikator yang dianalisis sehubungan 

dengan nafas dalam yaitu cara 

melakukan relaksasi nafas dalam, serta 

cara menghembuskan  nafas  dalam 

usaha mengurasi rasa nyeri haid. 

Siswa yang melakukan nafas 

dalam sebanyak 26 siswa (86,67%) dan 

4     siswa     (13,33/%)     yang     tidak 
 

melakukan  nafas  dalam.  Siswa  yang

 
Tidak Nyeri                     4 

Nyeri Ringan                    9 

Nyeri Sedang                   15 

 
10 

33,33 

50 

 

melakukan tarikan nafas, menahan dan 

menghembuskan  ada  21  (70%)  siswa

Nyeri Berat                     2                       6,67 
 

Total                          30                      100 

 
 

Sumber : Data Primer, 2019 
 

Berdasarkan   tabel   4.2   di   atas 

didapatkan hasil bahwa dari 30 remaja 

dan 9 siswa (30%) yang tidak melakukan 

tarikan nafas dalam. Menutup mata saat 

bernafas ada 14 siswa (46,67%) dan 16 

siswa (53,33) yang tidak menutup mata 

saat bernafas. Melakukan nafas dalam 

dengan tenang



 

 

 

 
 

ada 13 siswa (43,33%) dan 17 atau 

(56,67%) siswa yang tidak melakukan 

nafas   dalam   dengan   tenang.   Siswa 

yang  melakukan  percobaan  nafas 

dalam  1-15  kali  ada  12  siswa  (40%) 

dan 18 (60%) siswa yang tidak 

melakukan percobaan nafas dalam. 

Nyeri Haid (Dismonera) 

Untuk mengetahui bentuk nyeri 

haid, berikut dijabarkan dalam analisis 

bivariat dari sejumlah pertanyaan yang 

diajukan   kepada   responden.      siswa 

yang mengalami nyeri di bagian perut 

sebanyak 27 siswa (90%) dan 3 siswa 

(10%) yang tidak mengalami nyeri di 

bagian  perut.  Siswa  yang 

mengkonsumsi  obat  pereda  nyeri  ada 

10   siswa   (33,33%)   dan   20   siswa 

(66.67%)  yang   tidak  mengkonsumsi 

obat.  Pernah  muntah  saat  nyeri  haid 

ada 13  siswa (43,33%)  dan 17 siswa 

(56,67%) yang tidak muntah saat nyeri 

haid. Saat nyeri haid mengalami pegal, 

perut  kembung    ada  21  siswa  (70%) 

dan   17   siswa   (30%)   yang   tidak 

mengalami    pegal,    perut    kembung. 

Merasa ceroboh, lelah, dan susah tidur 

ketika nyeri haid ada 14 siswa (46,67%) 

dan  16  orang  siswa  (53,33%)  yang 

tidak   mengalami  susah   tidur  ketika 

nyeri haid. Siswa banyak melakukan 

istirahat, dan berbaring ketika 

mengalami nyeri haid ada 19 siswa 

(63,33%) dan 11 (36,67%) yang tidak 

melakukan istirahat, dan berbaring 

ketika  mengalami  nyeri  haid. 

Melakukan  aktivitas  olahraga  saat 

nyeri haid ada 12 siswa (76,67%) dan 

18 siswa (23,33%) yang tidak 

melakukan aktivitas olahraga saat nyeri 

haid. 

2.    Analisa Bivariat 
 

Analisis  bivariat  untuk 

mengetahui adanya Pengaruh nafas 

dalam terhadap nyeri haid (dismonera) 

dengan  menggunakan  Model  regresi 

dan Chi Square. Adapun rumus chi 

square sebagai berikut : 

 

 
 

Keterangan ; 
 

O    :   Frekuensi hasil observasi 

E    :   Frekuensi yang diharapkan 

Nilai E (jumlah sebaris x jumlah 

sekolom) / jumlah data df = (b-1) (k-1). 
 

Uji Kelayakan Model Regresi 

 
Nilai   yang    diperoleh    sebesar



 

 

 

 
 

30,000 yang lebih kecil dari model 

regresi, artinya nilai tersebut dalam 

model regresi dapat diterima dan layak 

untuk digunakan sebagai pembanding. 

 

Uji Omnibus 

 
Tabel 4.3 

Hasil Uji Omnibus 
 

X2 

Hitung 

Signifikansi X2Tabel Keterangan 

23,560 0,000 21,654 Bermakna 

 
 

Nilai chi square hitung yang 

didapatkan adalah 23,560 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000, adapun nilai 

chi  square tabel  sebesar  21,654  pada 

taraf signifikan 5% (0,05), dan jika 

dibandingkan chi square hitung dengan 

chi square tabel, maka nilai chi square 

hitung lebih besar dibanding chi square 

tabel atau dengan perhitungan 23,560 > 

21,654. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan variabel independent yaitu 

relaksasi  nafas  dalam  dapat 

memberikan pengaruh nyata yang 

signifikan terhadap nyeri haid 

(dismonera) pada remaja di Panti 

Asuhan Samarinda. 

 

Pengujian Hipotesis 

 
Setelah melakukan uji kelayakan 

pada model regresi dalam penelitian ini, 

maka  tahap  selanjutnya  adalah 

melakukan uji hipotesis yang 

menggunakan dasar chi square, dimana 

apabila nilai statistik wald lebih besar 

dari nilai chi square tabel atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari alpha 5% 

maka dapat  dikatakan  bahwa  terdapat 

pengaruh   yang   nyata   dari   variable 

bebas terhadap variable terikat. Peneliti 

menggunakan  tingkat alpha atau taraf 

signifikansi  sebesar  5%  ( 0 , 0 5 ) atau 

dengan kata lain taraf kepercayaan 

sebesar 95%. 

Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan regresi logistik biner. 

Adapun hasil perhitungan berdasarkan 

analisis SPSS sebagai berikut : 

 
Tabel 4.4 

Pengujian Hipotesis 

 
Variabel 

independe 
n 

Koefisi 
en B 

Exp 
(B) 

Wald Sig Keterang 
an 

Nafas_dal 
am 

1,872 6,50 

0 

12,1 

46 

0,00 

0 
Bermakn 

a 

 
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dari 

analisis  data  menggunakan  regresi 

logistik biner tersebut didapatkan bahwa 

variabel relaksasi nafas dalam bermakna



 

 

 

 
 

dan berpengaruh secara signifikan 

terhadap nyeri haid pada remaja di Panti 

Asuhan Samarinda. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis dengan SPSS di atas 

yang menghasilkan taraf signifikansi di 

dalam Variables in the Equation sebesar 

0,000   adalah   lebih   kecil   dari   0,05, 

dimana artinya variabel relaksasi nafas 

dalam bermakna secara signifikan 

terhadap siklus haid. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

hipoesis yang diajukan yaitu “Ada 

pengaruh Relaksasi Napas Dalam 

Terhadap   Nyeri   Haid   (Dismenore) 

Pada Remaja di Panti Asuhan 

Samarinda” dapat diterima. 

 

Pembahasan 

 
Identifikasi Relaksasi Nafas Dalam 

 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

siswa yang melakukan nafas dalam 

sebanyak  26  siswa  (86,67%)  dan  4 

siswa (13,33/%) yang tidak melakukan 

nafas dalam. Siswa yang melakukan 

tarikan nafas, menahan dan 

menghembuskan ada 21 (70%) siswa 

dan 9 siswa (30%) yang tidak melakukan 

tarikan nafas dalam. Menutup  mata  

saat  bernafas  ada  14 

siswa (46,67%) dan 16 siswa (53,33) 

yang tidak menutup mata saat bernafas. 

Melakukan nafas dalam dengan tenang 

ada 13 siswa (43,33%) dan 17 atau 

(56,67%) siswa yang tidak melakukan 

nafas   dalam   dengan   tenang.   Siswa 

yang  melakukan  percobaan  nafas 

dalam  1-15  kali  ada  12  siswa  (40%) 

dan 18 (60%) siswa yang tidak 

melakukan percobaan nafas dalam. 

Smeltzer dan Bare (2002) 

menjelaskan bahwa relaksasi nafas 

dalam sebagai bentuk asuhan 

keperawatan, yang  dalam  hal  ini 

perawat mengajarkan kepada klien 

bagaimana  cara  melakukan  napas 

dalam,  napas  lambat  (menahan 

inspirasi secara maksimal) dan 

bagaimana menghembuskan napas 

secara perlahan. 

Menurut Suddarth dan Brunner 

(2002),   tujuan   nafas   dalam   adalah 

untuk mencapai ventilasi yang lebih 

terkontrol dan efisien serta untuk 

mengurangi kerja bernafas, 

meningkatkan  inflasi  alveolar 

maksimal, meningkatkan relaksasi otot, 

menghilangkan ansietas, melambatkan 

frekuensi     pernafasan,     mengurangi



 

 

 

 
 

udara      yang      terperangkap      serta 

mengurangi kerja bernafas. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ernawati (2010), dimana frekuensi 

responden yang mengalami nyeri 

menstruasi sedang menurun dari 31 

orang  sebelum  diberikan  teknik 

relaksasi nafas dalam menjadi 11 orang 

setelah diberikan teknik relaksasi nafas 

dalam. Yang berarti bahwa teknik 

relaksasi nafas dalam yang diberikan 

dapat menurunkan tingkat nyeri dari 

nyeri sedang menjadi nyeri ringan. 

Hal penelitian ini uga didukung 

dengan  penelitian  Arofiati  dan 

Kurniasih (2004) mengatakan bahwa 

tingkat percobaan yang melakukan 

relaksasi nafs dalam turut 

mempengaruhi pada penurunan nyeri. . 

 
Identifikasi Nyeri Haid (Dismonera) 

 
Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 30 responden 

penelitian yaitu remaja di Panti Asuhan 

Samarinda   didapatkan   hasil   bahwa 

siswa yang tidak mengalami nyeri saat 

haid  ada  4  siswa  atau  sebesar  10%, 

nyeri ringan berjumlah 9 orang siswa 

atau   sebesar   33,33%,   nyeri   sedang 

siswa   yang   mengalami   sebesar   15 

orang atau sebesar 50%, sedangkan nyeri 

berat ada 3 orang siswa yang mengalami 

atau sebesar 6,67%. Berdasarkan uraian 

di atas dapat disimpulkan bahwa dari 30 

responden, yang  terbanyak  mengalami  

nyeri adalah nyeri sedang sebesar 15 

responden. 

Menurut Smeltzer & Bare (2002), 

definisi   keperawatan   tentang   nyeri 

adalah apapun yang menyakitkan tubuh 

yang dikatakan individu yang 

mengalaminya, yang ada kapanpun 

individu mengatakkannya. 

Dalam nyeri haid yang sering 

dialami  bervariasi,  dari  tidak  nyeri, 

nyeri sedang, nyeri ringan, dan nyeri 

berat, yang secara umum dapat dilihat 

pada bentuk scala nyeri, seperti skala 

deskriptif verbal. 

Skala deskriptif verbal (VDS) 

merupakan  sebuah  garis  yang  terdiri 

dari tiga sampai lima kata 

pendeskripsian yang tersusun dengan 

jarak yang sama di sepanjang garis. 

Pendeskripsian ini dirangking dari 

“tidak nyeri” sampai “nyeri tidak 

tertahankan”.    Perawat    menunjukan



 

 

 

 
 

klien skala tersebut dan meminta klien 

untuk memilih intensitas nyeri terbaru 

yang  di  rasakan  (Potter  dan  Perry, 

2006). 
 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Priscilla et.al (2012) menyebutkan 

bahwa hasil pengambilan data pada 

remaja putri di SMA Negeri 3 Padang 

dengan jumlah responden pada saat 

pengambilan data awal sebanyak 32 

orang siswi yang mengalami nyeri 

sedang dan berat. Hasil uji statistik 

dengan menggunakan Uji Beda Dua 

mean Berpasangan (Paired Sampel) 

didapatkan rata-rata skala dismenore 

pretest adalah 6,19 dengan skala 

dismenore minimum 3 dan maksimum 

9 dan rata-rata skala dismenore postest 

adalah 3,56, dengan skala dismenore 

minimum 1 dan maksimum 6. Dan 

disimpulkan terdapat perbedaan 

penurunan bermakna skala dismenore 

pretest – postest saat siswa melakukan 

relaksasi nafas dalam. 

Penelitian  yang  dilakukan 

Gosana (2001) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa nyeri haid dapat 

diturunkan dengan melakukan 

percobaab seperti kompres hangat atau 

teknik relkasani nafas dalam karena 

faktor-faktor  tersebut  dapat 

menurunkan pengiriman signal ke otak 

Hal ini terbukti dengan adanya 

penurunan intensitas nyeri yang 

dirasakan setelah diberikan percobaan- 

percobaan tersebut. 

Menganalisa Pengaruh Relaksasi 

Nafas Dalam Terhadap Nyeri  Haid 

Pada Remaja Panti Asuhan 

Samarinda 

 
Berdasarkan   uji   analisis 

diperoleh nilai -2 log likehood pada 

model   regresi   sebesar   30,000   yang 

lebih kecil dari model regresi, artinya 

nilai   tersebut   dalam   model   regresi 

dapat diterima dan layak untuk 

digunakan sebagai pembanding. 

Sedangkan variable bebas atau consant 

diperoleh  nilai sebesar 24.188 hai ini 

menunjukkan bahwa penambahan 

variabel   bebas   yaitu   relaksasi   nafas 

dalam pada model regresi adalah lebih 

baik daripada tidak melibatkan variable 

bebas tersebut,  sehingga model dalam 

regresi yang akan digunakan adalah 

layak. Adapun nilai chi square hitung 

yang didapatkan adalah 23,560 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000, adapun



 

 

 

 
 

nilai chi square tabel sebesar 21,654 

pada taraf signifikan 5% (0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan 

variabel independent yaitu relaksasi 

nafas  dalam  dapat  memberikan 

pengaruh  nyata  yang  signifikan 

terhadap nyeri  haid  (dismonera) pada 

remaja di Panti Asuhan Samarinda. 

Adanya pengaruh tersebut 

didukung oleh teori Kozier (2004) yang 

mengatakan bahwa orang yang 

mengalami nyeri akan mampu 

beradaptasi terhadap nyeri tersebut dan 

akan memilki mekanisme koping yang 

baik   pula.   Perlakuan   dengan   nafas 

dalam dapat memberikan rasa nyaman 

juga dapat meningkatkan ambang nyeri 

sehingga  dengan  meningkatkan 

ambang nyeri maka nyeri yang terjadi 

berada pada skala 2 (sedang) menjadi 

skala 1 (nyeri ringan) setelah dilakukan 

teknik  relaksasi  nafas  dalam  (Kozier, 

2004). 
 

Teori yang mendukung bahwa 

teknik relaksasi nafas dalam dapat 

menurunkan   intensitas   nyeri   adalah 

teori Huges dkk (2001), menurutnya 

dalam keadaan tertentu tubuh mampu 

mengeluarkan   opoid   endogen   yaitu 

endorphin dan enkefalin. Zat –zat 

tersebut memiliki sifat mirip morfin 

dengan  efek  analgetik  yang 

membentuk suatu “system penekan 

nyeri”. Tehnik relaksasi nafas dalam 

merupakan salah satu keadan yang 

mampu merangsang tubuh untuk 

mengeluarkan opoid endogen sehingga 

terbentuk system penekan nyeri yang 

akhirnya akan menyebabkan penurunan 

intensitas nyeri. Hal inilah yang 

menyebabkan adanya perbedaan 

penurunan intensitas nyeri sebelum dan 

sesudah   dilakukan   teknik   relaksasi 

nafas dalam, dimana setelah dilakukan 

teknik relaksasi nafas dalam terjadi 

penurunan intensitas nyeri. 

Wall  (2009)  menambahkan 

bahwa teknik relaksasi napas dalam 

dapat menurunkan intensitas nyeri 

dengan cara merelaksasikan otot-otot 

skelet yang mengalami spasme yang 

disebabkan oleh peningkatan 

prostaglandin sehingga terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah dan 

meningkatkan aliran darah ke daerah 

spasme dan iskemic. 

Brunner   dan   Suddarth   (2002) 
 

mengemukkan  bahwa teknik  relaksasi



 

 

 

 
 

nafas dalam dapat mengendalikan nyeri 

dengan  meminimalkan  aktifitas 

simpatik dalam sistem saraf otonom. 

Relaksasi melibatkan otot dan respirasi 

dan tidak membutuhkan alat lain 

sehingga mudah dilakukan kapan saja 

atau sewaktu-waktu. Prinsip yang 

mendasari penurunan oleh teknik 

relaksasi terletak pada fisiologi sistem 

saraf otonom yang merupakan bagian 

dari sistem saraf perifer yang 

mempertahankan homeostatis 

lingkungan internal individu. 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ernawati (2010), dimana frekuensi 

responden yang mengalami nyeri 

menstruasi sedang menurun dari 31 

orang  sebelum  diberikan  teknik 

relaksasi nafas dalam menjadi 11 orang 

setelah diberikan teknik relaksasi nafas 

dalam. Yang berarti bahwa teknik 

relaksasi nafas dalam yang diberikan 

dapat menurunkan tingkat nyeri dari 

nyeri sedang menjadi nyeri ringan.. 

Berdasarkan uraian di atas, 

disimpulkan bahwa rata-rata remaja 

panti asuhan ketika mengalami nyeri 

haid yang sering dirasakan sakit pada 

bagian   perut   terutama   terjadi   saat 

pertama kali nyeri. Sehingga remaja 

tersebut yang tidak mengetahui 

penanganan lain selain meminum obat 

pereda nyeri,namun sepenuhnya tidak 

membantu. Bahkan menurut sebagian 

dari remaja bahwa meminum obat 

pereda  nyeri  tidak  berlaku  lama, 

bahkan kadang membuat perut 

kembung,   dan   mual   terutama   yang 

alergi obat tersebut. selain obat,remaja 

putri juga melakukan kegiatan lain 

seperti melakukan aktivitas, ada juga 

yang hanya berbaring. 

Setelah diberikan pemahaman 

tentang teknikrelaksasi nafas dalam, 

sebagian besar siswa melakukan teknik 

tersebut dan ada juga yang tidak.yang 

melakukan   teknik   relaksasi   dengan 

baik berdasarkan metode relaksasi, 

terbukti berdampak pada penurunan 

nyeri haid remaja panti asuhan 

Samarinda. 

Jadi disimpulkan bahwa nafas 

dalam berpengaruh terhadap penurunan 

nyeri haid khususnya bagi remaja panti 

Asuhan di Samarinda, adanya pengaruh 

tersebut karena dengan melakukan 

relaksasi napas dalam secara langsung 

merelaksasikan  otot-otot  skelet  yang



 

 

 

 
 

mengalami  spasme  akibat 

meningkatnya prostaglandin. Tehnik 

relaksasi nafas dalam juga merupakan 

salah satu keadan yang mampu 

merangsang tubuh untuk mengeluarkan 

opoid endogen sehingga terbentuk 

system penekan nyeri yang akhirnya 

akan  menyebabkan  penurunan 

intensitas nyeri. Hal inilah yang 

menyebabkan adanya perbedaan 

penurunan intensitas nyeri sebelum dan 

sesudah   dilakukan   teknik   relaksasi 

nafas dalam, dimana setelah dilakukan 

teknik relaksasi nafas dalam terjadi 

penurunan intensitas nyeri 
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