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I. Tujuan Instruksional Umum (TIU)  
Setelah Mengikuti perkuliahan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi selama 4 x 60 menit mahasiswa mampu 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi. 

 

II. Tujuan Istruksional Khusus (TIK) 
Setelah mengikuti perkuliahan tentang gangguan haid selama 1 x 45 menit 

mahasiswa mampu: 

A. Menyebutkan tiga macam gangguan haid meliputi Dismenorrhoe, 

Amenorrhoe, Pre Menstruasi Syndrome  dengan benar. 

B. Menjelaskan pengertian tentang Dismenorrhoe, Amenorrhoe, Pre 

Menstruasi Syndrome dengan benar  

C. Menyebutkan kembali 4 dari 7 hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

sakit perut sewaktu menstruasi dengan benar. 

 

III. Sasaran 
Mahasiswa S-1 Keperawatan tingkat III Semester V STIKES Al-Irsyad              

Al-Islamiyyah Cilacap. 

 

IV. Materi 
A. Macam-macam gangguan haid yaitu Dismenorrhoe, Amenorrhoe, Pre 

Menstruasi Syndrome 

B. Pengertian tentang Dismenorrhoe, Amenorrhoe, Pre Menstruasi Syndrome 

C. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi sakit perut sewaktu 

menstruasi. 
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V. Metode 
A. Ceramah 

B. Tanya jawab 

 

VI. Media 
LCD atau OHP dan OHT, white board, spidol, penghapus. 

 

VII. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
 

No W aktu Rencana Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa 

1 10 menit 

Pembukaan 
- memberikan salam 
- perkenalan 
- menjelaskan TIU dan TIK 
- menyebutkan materi yang akan 

diberikan 
 

- menjawab salam 
- mendengarkan dan 

memperhatikan 

2 25 menit 

Pelaksanaan 
Menanyakan (review) kepada 
mahasiswa tentang definisi haid/ 
menstruasi dan kriteria haid yang 
normal. 
Menjelaskan materi : 
1. Macam-macam gangguan haid 
2. Pengertian tentang dismenorrhoe, 

amenorrhoe, pre menstruasi 
syndrome 

3. Beberapa hal yang dapat dilakukan 
untuk mengatasi sakit perut 
sewaktu menstruasi. 

4. Memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menanyakan 
materi yang belum jelas 

5. Memberikan reward jika jawaban 
benar dan membetulkan jika masih 
ada kekurangan. 

6. Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan. 

 

- Menjawab 
pertanyaan dosen 

- mendengarkan dan 
memperhatikan 

- betanya 
- menjawab 

pertanyaan teman 

3 8 menit 

Evaluasi 
Meminta salah satu mahasiswa untuk 
menjawab pertanyaan dosen 
 

Menyebutkan dan 
menjelaskan 

4 2 menit 
Penutup 
- mengucapkan salam penutup 
 

- memperhatikan  
- menjawab salam 
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VIII. Evaluasi 
Pertanyaan lisan dalam bentuk essey yaitu: 

A. Sebutkan 3 macam gangguan haid/ menstruasi ! 

B. Jelaskan pengertian tentang Dismenorrhoe, Amenorrhoe, Pre Menstruasi 

Syndrome! 

C. Sebutkan kembali 4 hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi sakit perut 

sewaktu menstruasi! 
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GANGGUAN HAID/ MENSTRUASI 
 
 

Pendahuluan 
Banyak perempuan yang mengalami nyeri sebelum menstruasi atau haid. Ada yang 

pusing, mual, pegal-pegal, sakit perut, bahkan ada yang sampai pingsan. Sakit perut 

yang dirasakan sebenarnya disebabkan oleh kontraksi rahim untuk mengeluarkan 

endometrium yang juga dipengaruhi oleh hormon prostaglandin. Kita juga merasa 

tidak enak karena hormon estrogen dan progesteron mengalami kekacauan 

keseimbangan menjelang menstruasi. Jika sakitnya masih bisa ditahan, itu masih bisa 

disebut normal. Namun jika sampai pingsan atau sakit yang luar biasa, hingga sampai 

mengganggu aktivitas kita, itu patut dicurigai dan harus segera periksa ke dokter. 

Prinsip pada gangguan haid adalah gangguan haid hanyalah suatu GEJALA, bukan 

penyakit sesungguhnya. Diagnosis TIDAK boleh berhenti hanya pada jenis kelainan 

haid nya. Penyakit/ kelainan yang menjadi dasar/ penyebabnya HARUS dicari, 

didiagnosis kemudian diterapi dengan sesuai.  

 

Macam-macam gangguan haid/ menstruasi 
 

A. Nyeri Haid (dismenorrhoe)  
 

Pada saat menstruasi, perempuan kadang mengalami nyeri. Sifat dan tingkat rasa 

nyeri bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Untuk yang berat, 

lazim disebut dismenorrhoe. Keadaan nyeri yang hebat itu dapat mengganggu 

aktivitas sehari-hari.  

 

Nyeri haid ada dua macam :  

 

1. Nyeri haid primer 

Yaitu nyeri yang timbul sejak haid pertama dan akan pulih sendiri dengan 

berjalannya waktu, tepatnya setelah stabilnya hormon tubuh atau perubahan 

posisi rahim setelah menikah dan melahirkan. Nyeri haid itu normal, namun 

dapat berlebihan jika dipengaruhi oleh faktor psikis dan fisik, dan seperti stres, 

shock, penyempitan pembuluh darah, penyakit yang menahun, kurang darah, 

dan kondisi tubuh yang menurun. Gejala tersebut tidak membahayakan 

kesehatan.  
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2. Nyeri haid sekunder 

Yaitu nyeri yang biasanya baru muncul kemudian, yaitu jika ada penyakit atau 

kelainan yang menetap seperti infeksi rahim, kista atau polip, tumor sekitar 

kandungan, kelainan kedudukan rahim yang mengganggu organ dan jaringan 

di sekitarnya.  

 

B. Pre Menstruasi Syndrome (PMS) 
 

PMS atau gejala pre-menstruasi, dapat menyertai sebelum atau saat menstruasi, 

seperti:  

Perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah.  

Nafsu makan meningkat dan suka makan makanan yang rasanya asam.  

Emosi menjadi labil. Biasanya perempuan mudah uring-uringan, sensitif, dan 

perasaan negatif lainnya.  

Mengalami kram perut (dismenorrhoe).  

Kepala nyeri.  

Pingsan.  

Berat badan bertambah karena tubuh menyimpan air dalam jumlah yang banyak.  

Pinggang terasa pegal.  

 

C. Amenorrhoe 

Yaitu tidak mendapatkan haid sama sekali. Hal yang dapat menjadi penyebabnya, 

yaitu:  

1. Hymen imperforata, yaitu selaput dara tidak berlubang sehingga darah 

menstruasi terhambat untuk keluar. 

2. Menstruasi Anovulatoire 

yaitu rangsangan hormon-hormon yang tidak mencukupi untuk membentuk 

lapisan dinding rahim hingga tidak terjadi haid atau hanya sedikit. Kurangnya 

rangsangan hormon ini menyebabkan endometrium tidak terbentuk dan 

keadaan ini menyebabkan perempuan tidak mengalami masa subur karena 

sel telur tidak terbentuk. 

3. Amenorrhoea Sekunder 

Yaitu Amenorrhoe yang biasanya penderita sudah pernah mens sebelumnya. 

Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai keadaan seperti hipotensi, anemia, 

infeksi, atau kelemahan kondisi tubuh secara umum. Selain itu, bisa juga 

disebabkan oleh stres psikologis. Apabila terjadi kondisi tersebut, sebaiknya 

segera periksakan diri ke dokter 
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Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi sakit perut sewaktu 
menstruasi, yaitu:  

1. Kompres dengan botol panas (hangat) pada bagian yang terasa kram (bisa di 

perut atau pinggang bagian belakang).  

2. Mandi air hangat, boleh juga menggunakan aroma terapi untuk menenangkan diri.  

3. Minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi.  

4. Mengosok-gosok perut atau pinggang yang sakit.  

5. Ambil posisi menungging sehingga rahim tergantung ke bawah. Hal tersebut 

dapat membantu relaksasi.  

6. Tarik nafas dalam-dalam secara perlahan untuk relaksasi.  

7. Obat-obatan yang digunakan harus berdasarkan pengawasan dokter. Boleh 

minum analgetik (penghilang rasa sakit) yang banyak dijual di toko obat, asalkan 

dosisnya tidak lebih dari 3 kali sehari.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


