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ABSTRACT 

 

One of the stages of the family is a family with teenage children where this stage 

begins when the first child is 13 years old. Adolescence is a developmental process in 

a person's life who is in a period of transition. One of the earliest changes that appear 

in adolescent girls is biological development, a sign of biological youth that is when 

adolescents start menstruating. Menstruation that comes is usually accompanied by 

pain or cramps in the lower or middle abdominal area and radiates to the hips, back. 

One of the non-pharmacological techniques to lower body temperature with warm 

compresses. The purpose of this case study is to find out the description of family 

nursing at the adolescent stage. 

This type of case study was descriptive using a case study approach. The subject 

in this case study was one with a teenager who experienced pain in the back 

(dysmenorrhea). The results of the study showed that the management of family 

nursing care at the stage of adolescent children with menstrual pain problems 

(dysmenorrhea) which was carried out by warm compress therapy nursing actions 

resulted in a decrease in the pain scale from 6 to 0. Warm compress therapy was 

effective in patients with dysmenorrhea pain.. 
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PENDAHULUAN Keluarga adalah dua atau lebih dari 

dua individu yang tergabung karena 



hubungan darah, hubungan perkawinan 

atau pengangkatan dan mereka hidup 

dalam satu rumah tangga, berinteraksi 

satu sama lain dan dalam peran nya 

masing masing menciptkan serta 

mempertahankan budaya 

(Friedman,2010). 

Salah satu tahapan keluarga adalah 

keluarga dengan anak remaja dimana 

tahap ini dimulai ketika anak pertama 

berusia 13 tahun, tahap kelima dari 

siklus atau perjalanan kehidupan 

keluarga dimulai. Tujuan utama pada 

keluarga pada tahapanak remaja adalah 

melonggarkan ikatan keluarga untuk  

memberikan tanggung jawab dan 

kebebasan remaja yang lebih besar 

dalam mempersiapkan diri menjadi 

seorang dewasa muda (Friedman, 

2010). 

Masa remaja merupakan proses 

perkembangan dalam kehidupan 

seseorang yang sedang dalam masa 

peralihan dari masa anak-anak menuju 

masa dewasa yang ditandai dengan 

perkembangan atau perubahan fisik, 

mental, sosial dan emosional. Salah 

satu perubahan paling awal muncul 

pada remaja putri yaitu perkembangan 

secara biologis, tanda keremajaan 

secara biologis yaitu pada saat 

mulainya remaja mengalami 

menstruasi (Suparto,2011). Menstruasi 

yang datang biasanya disertai rasa nyeri 

atau kram didaerah perut bagian bawah 

atau tengah dan menjalar ke pinggul, 

punggung, hingga paha dikenal dengan 

istilah dismenore (Herlina, 2019). 

Dari data WHO (World Health 

Remaja yang mengalami 

ketidaknyamanan sebanyak 90% 

remaja perempuan ada di seluruh dunia 

mengalami masalah saat menstruasi 

dan lebih dari 50% wanita mengalami 

menstruasi dismenore primer dengan 

10-20% diantaranya mengalami gejala 

yang cukup parah (Berkley, 2013). 

Terdapat beberapa cara untuk 

mengatasi masalah yaitu melalui upaya 

farmakologis dan nonfarmakologis 

(Nurarifaf, 2020). 

Secara non farmakologis untuk 

mengurangi nyeri dapat menggunakan 

kompres. Kompres bisa mengurangi 

peradangan atau pembengkakan, 

mengurangi nyeri akibat cedera otot 

dan sendi, serta meningkatkan aliran 

darah. Terdapat banyak macam jenis 

kompres, salah satunya kompres 

hangat. Kompres hangat meningkatkan 

sirkulasi dan aliran darah ke area yang 

terkena, sehingga nyeri berkurang. 

Kompres hangat juga dapat 

memulihkan fleksibilitas otot dan 

jaringan tubuh yang terluka. Untuk 

mengompres bagian tubuh tertentu 

menggunakan pemanas pembalut atau 

botol, tetapi juga untuk seluruh tubuh 

menggunakan sauna atau mandi air 

hangat (Nurarifah, 2020). 

Kompres hangat adalah memberikan 

rasa hangat untuk memenuhi kebutuhan 

rasa nyaman, mengurangi atau 

membebaskan nyeri, mengurangi atau 

mencegah spasme otot dan 

memberikan rasa hangat pada daerah 

tertentu (Uliyah & Hidayat, 2010). 

Kompres hangat adalah suatu prosedur 

menggunakan kain atau handuk yang 

telah dibasahi dengan air hangat dan 

ditempelken pada bagian tubuh tertentu 

(Yulian,2010). Menurut Yulita (2015) 

kompres hangat adalah memberikan 

rasa hangat pada daerah tertentu dengan 

menggunkan cairan atau alat yang 

menimbulkan hangat pada bagian 



tubuh yang memerlukan. Menurut Price 

& Wilson (2010) kompres hangat 

sebagai metode yang sangat efektif 

untuk mengurangi rasa nyeri atau 

kejang otot. 

Pemberian kompres hangat 

membuat pelebaran pembuluh darah 

sehingga akan memperbaiki peredaran 

darah di dalam jaringan tersebut, 

dengan cara ini penyaluran zat asam 

dan bahan makanan ke sel-sel 

diperbesar dan pembuangan dari zat-zat 

yang dibuang akan diperbaiki jadi akan 

timbul proses pertukaran zat yang lebih 

baik maka akan terjadi peningkatan 

aktivitas sel sehingga akan 

menyebabkan penurunan rasa nyeri. 

Pemberian kompres hangat pada daerah 

tubuh akan memberikan signal ke 

hipotalamus melalui spinal cord. 

Ketika reseptor yang peka terhadap 

panas di hipotalamus dirangsang, 

sistem efektor mengeluarkan signal 

yang mulai berkeringat dan 

vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran 

pembuluh darah akan memperlancar 

sirkulasi oksigenasi mencegah, 

terjadinya spasme otot, memberikan 

rasa hangat membuat otot tubuh lebih 

rileks, dan menurunkan rasa nyeri. 

(Dhirah & Utami,2019) 

Berdasarkan data dan informasi 

tersebut penulis tertarik melakukan 

pengelolaan kasus keperawatan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah dengan judul 

“Asuhan Keperawatan Keluarga 

dengan tahap Perkembangan Keluarga 

anak Remaja”. 

 

 

METODE 

Rancangan studi kasus ini 

menggunakan lembar skala nyeri Wong 

Baker Face Pain sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan. Sebelum dilakukan 

tindakan subjek dilakukan pengukuran 

kemudian dilakukan intervensi 

kompres hangat setelah itu kembali 

dilakukan pengukuran skala nyeri, 

kegiatan ini diulang selama 3 hari dan 

Pengambilan data dilakukan 18-20 

Februari 2021. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, pemeriksaan fisik serta studi 

dokumentasi 

HASIL & PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus pada Nn.Z dengan 

keluhan dismenorea pada tanggal 18 

Februari 2021 sampai 20 Februari 2021 

di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gondangrejo Karanganyar. Klien 

merupakan seorang wanita berusia 15 

tahun dengan inisial Nn.Z beragama 

Islam bertempat tinggal di 

Karanganyar, saat ini masih sekolah di 

SMA. 

Berdasarkan kasus di atas 

didapatkan data subyektif yaitu pasien 

mengatakan nyeri haid pada daerah 

pubis, nyeri semakin bertambah saat 

digunakan untuk beraktivitas, skala 

nyeri 6, dan nyeri dirasakan terus-

menerus. Data objektif didapatkan 

tanda-tanda vital klien: TD: 110/90 

mmHg N: 88x/menit RR: 20 x/menit S: 

36,7oC Nn.Z tampak kesakitan teraba 

nyeri area pubis Nn.Z tampak berbaring 

di kamar tanpa aktivitas. 

Diagnosis keperawatan yang 

muncul Nyeri Akut (D.0077) menjadi 

prioritas diagnosis keperawatan yang 

pertama dengan skor 4 dengan uraian 

pada point sifat masalah mendapat skor 

satu, pada poin kemungkinan masalah 

dapat dirubah mendapat skor 1, pada 

point kemungkinan masalah dapat 



dicegah mendapat skor 1, pada poin 

menonjolnya masalah mendapat skor 1. 

Penulis memulai melakukan 

implementasi pada tanggal 18 Februari 

2021 dengan subyek studi Nn.Z 

sekeluarga Mengajarkan teknik non 

farmakologi dengan kompres hangat 

area pubis dan punggung 1x20 menit 

dengan respon subyektif Nn.Z 

mengatakan bersedia untuk dilakukan 

tindakan kompres dan respon obyektif 

Nn.Z tampak kooperatif mengikuti 

arahan kemudian mengkaji kembali 

skala nyeri setelah dilakukan tindakan 

respon subyektif Nn.Z mengatakan 

nyeri berkurang dengan skala 4 

Tujuan dari kompres hangat ini 

untuk menurunkan intensitas nyeri 

dengan manfaat pemberian kompres 

hangat secara biologis yang 

menyebabkan dilatasi pembuluh darah 

yang mengakibatkan peningkatan 

sirkulasi darah. Pemberian kompres 

hangat memakai prinsip pengantaran 

panas melalui cara konduksi dimana 

panas ditempelkan pada daerah yang 

sakit untuk melancarkan sirkulasi darah 

dan menurunkan ketegangan otot 

sehingga akan menurunkan nyeri pada 

wanita dengan dismenore primer, 

karena pada wanita dengan dismenore 

ini mengalami kontraksi uterus dan 

kontraksi otot polos (Anugraheni dan 

Wahyuningsih, 2013).  

Hari kedua implementasi tanggal 19 

Februari 2021 mengajarkan teknik non 

farmakologi kompres hangat di 

abdomen bagian bawah dan punggung 

dengan respon subyektif Nn.Z 

mengatakan bersedia dilakukan 

tindakan kompres dan respon obyektif 

Nn.Z tampak kooperatif kemudian 

mengkaji kembali skala nyeri setelah 

dilakukan tindakan kompres dengan 

respon subyektif Nn.Z mengatakan 

nyeri berkurang nyeri terasa sedikit 

cenut cenut di area pubis, skala nyeri 2 

Hari ketiga implementasi tanggal 20 

Februari 2021 penulis melakukan 

mengajarkan teknik non farmakologi 

kompres hangat 20 menit di area bawah 

abdomen dan punggung dengan respon 

subyektif Nn.Z mengatakan bersedia 

dilakukan tindakan kompres dan respon 

obyektif Nn.Z tampak kooperatif 

kemudian mengkaji kembali skala 

nyeri setelah dilakukan tindakan 

kompres dengan respon subyektif Nn.Z 

mengatakan nyeri berkurang nyeri 

terasa sedikit cenut cenut di area pubis, 

skala nyeri 0 

 
No. Hari/ 

Tanggal 

PRE 

(SKALA 

WONG 

BAKER) 

POST 

(SKALA 

WONG 

BAKER) 

1. Kamis, 

18/02/2021 

6 (Hurt 

Even 

More) 

4 (Hurt 

Little 

More) 

2. Jumat, 

19/02/2021 

4 (Hurt 

Little 

More) 

2 (Hurt 

Little Bit) 

3. Sabtu, 

20/02/2021 

2 (Hurt 

Little Bit) 

0 (No 

Hurt) 

TABEL 1.1 

Penurunan Skala Nyeri 

 

Hasil pengkajian skala nyeri 

berkurang dari skala 6 menjadi skala 0. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

Dhirah & Utomo (2019), yaitu terjadi 

penurunan skala dismenore pada 

remaja putri di SMAS Inshafuddi 

Banda Aceh dengan hasil: dari 37 

responden sebelum diberikan kompres 



hangat intensitas nyeri responden 

dalam skala 4,70, sesudah dilakukan 

kompres hangat terdapat penurunan 

intensitas nyeri responden dalam skala 

0,70, dan terdapat efektivitas 

pemberian kompres air hangat terhadap 

penurunan intensitas nyeri dismenorea 

pada remaja putri SMAS Inshafuddin 

Banda Aceh. 

 

KESIMPULAN 

a. Pengkajian 

Hasil pengkajian pada tanggal 18 

Februari 2021 didapatkan keluhan 

utama pasien yaitu nyeri haid pada 

daerah pubis, nyeri semakin 

bertambah saat digunakan untuk 

beraktivitas, skala nyeri 6, dan nyeri 

dirasakan terus menerus. 

b. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang 

muncul yaitu Nyeri Akut 

(Dismenorea) (D.0077) menjadi 

prioritas diagnosis keperawatan 

yang pertama dari beberapa 

diagnosis keperawatan yang 

muncul, sedangkan prioritas kedua 

yaitu Defisit pengetahuan tentang 

keamanan diri (D.0111) dan 

prioritas ketiga yaitu Manajemen 

kesehatan tidak efektif. 

c. Intervensi Keperawatan 

Setelah dilakukan pengkajian awal 

terkait masalah keperawatan Nyeri 

Akut (Dismenorea) (D.0077), maka 

rumusan intervensi keperawatan 

yang akan diterapkan yaitu dengan 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Lakukan Pengkajian nyeri 

komprehensif seperti lokasi kualitas 

dan presipitasi, Observasi reaksi non 

verbal dan ketidaknyamanan, Bantu 

pasien dan keluarga untuk mencari 

dan menemukan dukungan, Kontrol 

lingkungan yang dapat 

mempengaruhi nyeri seperti suhu 

ruangan pencahayaan dan 

kebisingan, Pilih dan lakukan 

penanganan nyeri (Non 

Farmakologi), Jelaskan pada pasien 

tentang penururnan nyeri secara 

farmakologi dan non farmakologi, 

Kaji Tipe dan sumber nyeri untuk 

menentukan intervensi, Ajarkan 

teknik non farmakologi Evaluasi 

keefektifan. Terapi nonfarmakologi 

yang diterapkan penulis adalah 

kompres hangat yang dilakukan 

pada area bawah abdomen dan 

punggung. Tindakan ini dilakukan 

selama 3 hari dalam 1 hari 1 x 20 

menit. 

d. Implementasi Keperawata 

Asuhan keperawatan yang diberikan 

terhadap keluarga dalam tahap anak 

remaja. Setelah menyusun rencana/ 

intervensi keperawatan maka 

melakukan tindakan/ implementasi 

keperawatan. Implementasi 

keperawatan yakni sesuai dengan 

intervensi keperawatan yang 

disusun 

e. Evaluasi Keperawatan 

Hasil evaluasi akhir diagnosis Nyeri 

akut setelah dilakukan intervensi 

selama 4x kunjungan didapatkan 

evaluasi subyektif antara lain Nn.Z 

mengatakan nyeri berkurang setelah 

diberikan terapi kompres hangat, 

Nn.Z mengatakan bersedia 

menerapkan terapi kompres hangat, 

Nn.Z mengaatakan mengetahui cara 

cara melakukan terapi kompres 

hangat dan evaluasi obyektf 

didapatkan data Nn.Z tampak lebih 



tenang, Nn.Z Nampak mampu 

mempraktikan sendiri kompres 

hangat, Nn.Z tampak bersedia untuk 

ke pelayanan Kesehatan jika nyeri 

tidak kunjung berkurang, dari data 

diatas maka penulis menyimpulkan 

masalah keperawatan teratasi dan 

keluarga mampu mencapai 5 fungsi 

keluarga Planning yang diberikan 

yaitu lanjutkan terapi kompres 

hangat secara mandiri jika nyeri 

muncul kembali. 

 

SARAN 

a. Bagi Praktisi Keperawatan dan 

rumah sakit 

Dapat menjadi rujukan dalam 

pengaplikasian terapi kompres 

hangat. Sedangkan bagi Rumah 

Sakit khususnya Puskesmas 

Gondangrejo Karanganyar dapat 

memberikan pelayanan kesehatan 

dan mempertahankan kerjasama 

baik antar tim kesehatan maupun 

dengan pasien sehingga asuhan 

keperawatan keluarga yang 

diberikan dapat mendukung 

kesembuhan pasien. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang perkembangan 

ilmu keperawatan, terutama asuhan 

keperawatan keluarga dalam tahap 

anak remaja.  

c. Bagi Paisen dan keluarga 

Dapat membantu dalam tatalaksana 

dismenorea dengan menerapkan 

terapi kompres hangat sebagai 

prioritas. Sedangkan bagi kelurga 

diharapkan dapat meningkatkan 

Kesehatan tiap anggota keluarga.  

d. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan 

pengalaman tentang konsep 

penyakit serta penatalaksanaan 

asuhan keperawatan keluarga dalam 

tahap anak remaja dan bisa 

mengembangkan kembali hasil studi 

kasus yang telah dibuat. 
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