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ABSTRAK 

 

      Dismenore yaitu nyeri siklik yang di rasakan saat haid yang dapat menimbulkan dampak yang 

beragam, misalnya kesulitan untuk. berjalan, kesulitan untuk tidur dan suasana hati menjadi buruk. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi dampak dari nyeri dismenore perlu dilakukan dengan management nyeri. 

Management nyeri pada disminore dapat dilakukan dengan management farmakologis dan non 

farmakologis. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada pasien Disminore dalam  penurunan nyeri dengan mengkonsumsi dark chocolate. 

      Metode penelitian ini adalah deskriptif dalam  studi kasus. Subyek dalam Studi kasus ini adalah satu 

orang pasien remaja dengan nyeri dismenore hari pertama menstruasi di poli kandungan.Hasil studi 

menunjukan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien disminore dengan pemberian terapi 

konsumsi Dark Chocolate dengan masalah nyeri akut yang dilakukan tindakan pemberian terapi 

konsumsi Dark Chocolate selama 2 hari didapatkan hasil adanya penurunan tingkat nyeri Setelah 

dilakukan pemberian terapi konsumsi Dark Chocolate. Pada hari pertama nyeri menurun dari sekala 8 

menjadi sekala 6 kemudian pada hari kedua tingkat nyeri menurun dari skala 6 menjadi sekala 3.  

 

Kata Kunci  : Terapi Dark Chocolate, Penurunan Tingkat Nyeri, Dismenore 
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ABSTRACT 

 

Dysmenorrhea is a cyclic pain felt during menstruation which may cause various effects, for 

example difficulty to walk, difficulty in sleeping and poor mood. Therefore, to overcome the impact of 

dysmenorrhea pain there needs pain management. Pain management in dysmenorrhea can be done with 

pharmacological and non-pharmacological management. The purpose of this case study is to describe the 

implementation of nursing in dysmenorrhea patients in reducing pain by consuming dark chocolate. 

This research method is descriptive in case study. The subject in this case study is one teenage 

patient with dysmenorrhea pain on the first day of menstruation at the obstetrics polyclinic. The results of 

the study showed that the management of nursing in dysmenorrhea patients by providing Dark Chocolate 

consumption therapy with acute pain problems was carried out by providing Dark Chocolate consumption 

therapy for 2 days, the results showed a decrease in pain levels after giving Dark Chocolate consumption 

therapy. On the first day the pain decreased from a scale of 8 to a scale of 6 then on the second day the 

level of pain decreased from a scale of 6 to a scale of 3.  
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PENDAHULUAN 

Dismenore merupakan suatu kondisi 

medis yang terjadi pada saat menstruasi dan 

dapat mengganggu aktivitas serta memerlukan 

pengobatan untuk mengatasi nyeri atau rasa sakit 

yang terjadi di daerah perut ( Fitri, 2020).  

Vesenzo et. al. (2015) menuliskan 

bahwa, tingkat prevelensi disminore pada remaja 

gadis Eropa yang diteliti, variasi sekitar 16% dan 

93%, disertai nyeri hebat yang dirasakan 

berkisar pada 2% dan 29 %. Di Indonesia, angka 

kejadian dismenore cukup besar dengan jumlah 

penderitanya mencapai 60 % hingga 70% wanita 

dismenore tipe sekunder (Rosmiyati, 2018). 

      Tanda dan gejala disminore menurut Qodir 

(2017) adalah nyeri pada bagaian perut bawah 

seperti kram yang hilang timbul atau nyeri 

tumpul yang terus menerus ada. Nyeri menjalar 

ke punggung bagian bawah dan tungkai. 

Biasanya nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau 

selama menstruasi, serta mencapai puncak dalam 

waktu 24 jam. Hal tersebut  setelah 2 hari akan 

menghilang. Nyeri disminore juga sering di 

sertai diare, sakit kepala, mual, muntah, 

sembelit, dan sering berkemih. 

Dark Chocolate memiliki kandungan 

kalsium, kalium, magnesiu, dan kafein. 

Magnesium pada tubuh kita yang mengalami 

menstruasi dengan perbedaan tipe dismenore 

primer yang mencapai 54,89%, sedangkan  

sisanya 45,11%  adalah  otot polos dan rahim, 

sehingga mempengaruhi kontraksi dan relaksasi 

otot polos rahim. Magnesium juga dapat 

menekan peradangan dengan menghambat 

pembentukan prostaglandin.  Ada salah satu ide 

yang mengemukakan bahawa Dark Chocolate  

menimbulkan reaksi positif terhadap zat kimia 

otak dan diketahui dapat meningkatkan mood 

seseorang. Saat makan Dark Chocolate kita 

mengeluarkan zat kimia yang bisa mengurangi 

rasa sakit dan meningkatkan mood serta 

perasaan senang (Wulan & Afriliana, 2017)  

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi 

konsumsi Dark Chocolate dapat menurunkan 

tingkat nyeri pada pasien nyeri disminore. 

memiliki efek terhadap tekanan pembuluh darah 

yang dapat mengatur masuknya kalsium ke 

dalam sel otot. 

Penurunan nyeri terhadap terapi 

pemberian  Dark Chocolate pada pasien  

nyeri disminore. penelitian tersebut dilakukan 

pada bulan April 2018. Sebelum dilakukan 

pemberian terapi konsumsi Dark Chocolate 

mayoritas  nyeri pada sekala 6. Setelah 

dilakukan terapi pemberian Dark Chocolate dan 

nyeri diukur setelah 8 jam, didapatkan rata-rata 

sekala nyeri adalah 2, 35. Seluruh sample 

(100%) mengalami penurunan nyeri disminore. 

penurunan nyeri tertinggi sebesar 4 nilai dan 

terendah sebesar 2 nilai. Hal tersebut 

menunjukan bahwa terjadi penurunan nyeri 

karena pemberian Dark Chocolate. 

METODE PENELITIAN  



       Metode penelitian ini adalah Dari penelitian 

sebelumnya menurut Arfailasufandi & Andiarna 

(2018)  dalam hasil penelitiannya 

menginterpretasikan bahwa terjadi  

       kondisi dengan cara sistematis mulai dari 

melakukan pengkajian, pengumpulan data, 

analisa informasi dan  laporan. Studi kasus ini 

merupakan studi yang mengeksplorasi suatu 

masalah asuhan keperawatan maternitas pada 

pasien nyeri disminore.  Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 20-21 Februari 2021 di RSUD 

Ungaran. Studi kasus ini dipilih 1 orang sebagai 

subyek studi kasus yaitu sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. Takaran pemberian Dark 

Chocolate sebanyak 260 gram, dimakan 

sebanyak 130 gram dalam 1 jam pertama dan 

130 gram pada jam kedua, serta menggunakan 

lembar deskriptif dalam  studi kasus Penelitian 

dalam  metode dilakukan secara mendalam 

terhadap suatu keadaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian riwayat penyakit 

sekarang yang diperoleh mencangkup data 

subyektif dan data obyektif. Data subyektif yang 

didapatkan pasien Nn. F mengeluh nyeri pada 

perut bagian bawah dengan P paliatif nyeri 

disminore hari pertama, Q quantitas nyeri seperti 

kram, R region nyeri pada perut bagian bawah, S 

sekala nyeri 8, T timing nyeri hilang timbul. 

Data obyektif yang di dapatkan yaitu: pasien 

tampak gelisah, pasien tampak protektif 

tergambarkan memposisikan menghindari nyeri. 

Pasien disminore biasanya mengalami observasi 

nyeri sebelum dan sesudah pemberian tindakan. 

Cara pemilihan Dark Chocolate yang akan 

diberikan pada responden adalah Dark 

Chocolate yang sudah bisa langsung di 

konsumsi atau dimakan, telah teruji, jelas 

komposisi, dan halal. 

Tanda seperti nyeri perut bagain bawah 

seperti kram yang hilang timbul atau nyeri 

tumpul yang terus menerus ada. Nyeri menjalar 

ke punggung bagia bawah dan tungkai. Nyeri 

timbul saat menstruasi hari pertama dan kedua  

yang disertai sakit kepala, diare, mual muntah, 

sering berkemih dan sembelit ( Qodir, 2017). 

Berdasarkan hasil pengkajian pada klien penulis 

menemukan beberapa tanda dan gejala yang 

muncul sesuai teori bahwa klien mengalami 

disminore. 

Perencanaan  menurut Ulfa (2019) 

mengatakan pemberian Dark Chocolate selama 

2 hari dapat menurunkan nyeri karena 

kandungan magnesium mampu memperbesar 

pembuluh darah sehingga bisa mencegah kejang 

otot dan dinding berhubungan dengan agen 

pencedera fisiologis yang dilakukan pada kamis 

20-21Februari 2021. Kegiatan ini dilakukan 2 

hari  pada menstruasi hari pertama dan kedua. 

Dark coklat diberikan 130 mg pada jam pertama 

dan 130 mg pada jam kedua dalam satu hari 

disertai pengisian lembar observasi nyeri 

seblum dan sesudah diberikan Dark Chocolate. 

     Evaluasi merupakan tindakan yang 

berkelanjutan mengkaji ulang mengenai respon 



pasien terhadap tindakan yang sudah diberikan 

oleh perawat. Pada tahap ini dilakukan kegiatan 

untuk menentukan apakah rencana keperawatan 

bisa dilanjutkan, dihentikan atau di revisi 

(Simanullang, 2018). Hasil evaluasi penulis 

melakukan implementasi pada diagnosa 

keperawatan nyeri akut. Berdasarkan hasil studi 

diketahui bahwa sesudah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan pemberian terapi konsumsi 

Dark Chocolate maka tingkat nyeri  mengalami 

penurunan. Hasil dari lembar observasi nyeri 

yang diberikan pada pasiem sebelum dan 

sesudah pemberian terapi konsumsi Dark 

Chocolate hari pertama tingkat nyeri menurun 

dari sekala 8 menjadi sekala 6 kemudian pada 

hari kedua tingkat nyeri menurun dari skala 6 

menjadi sekala 3 yang menunjukan adanya 

penurunan skala  nyeri disminore. dilakukan 

intervensi keperawatan dengan pemberian terapi 

konsumsi Dark Chocolate. 

      Berdasarkan hasil studi kasus yang telah 

dilakukan dengan pemberian terapi konsumsi 

Dark Chocolate pada subyek kemudian hasil 

tersebut dikaitkan dengan teori yang ada, 

ternyata tindakan pemberian terapi konsumsi 

Dark Chocolate efektif dalam menurunkan nyeri 

disminore 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien nyeri disminore yang dilakukan tindakan 

pemberian terapi konsumsi Dark 

 Chocolate sebanyak 260 gram, dimakan 

sebanyak 130 gram dalam 1 jam pertama dan 

130 gram pada jam kedua, serta menggunakan 

lembar observasi nyeri sebelum dan sesudah 

pemberian  tindakan,yang  dilakukan selam 2 

hari bisa diberikan pada pasien 

 

Gambar 4.1 Grafik Penurunan Tingkat Nyeri 
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