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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja merupakan sumber daya pembangunan yang sangat berharga 

sebagai calon generasi penerus yang akan mengemban dan malestarikan cita-

cita perjuangan dan pembangunan bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia (2016), terdapat 17,29% dari jumlah penduduk di Indonesia 

adalah remaja dengan umur antara 10-19 tahun dan 48,79% diantaranya adalah 

remaja putri. Masa remaja merupakan usia di mana individu berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah 

tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang 

sama. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja sangat pesat, baik 

fisik maupun psikologis (Proverawati & Misaroh, 2009).  

Salah satu bentuk perubahan hormonal yang akan dihadapi oleh remaja 

putri ialah menstruasi atau haid. Menstruasi ialah pengeluaran darah dan 

jaringan mukosa melalui vagina dari uterus yang tidak hamil secara berkala 

dan hal ini merupakan proses fisiologis (Dorland, 2010). Saat menstruasi 

terjadi beberapa masalah, seperti siklus menstruasi tidak teratur, mood kacau 

dan mudah marah, sakit kepala dan perut kembung serta dismenorea (Anwar, 

2011), 

Dismenorea adalah kekakuan atau kejang di bagian bawah perut yang 

terjadi pada waktu menjelang atau selama menstruasi, yang memaksa untuk 

beristirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktifitas 
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sehari-hari. Gejala dismenorea antara lain rasa mual, muntah, diare dan kram, 

sakit seperti kolik di perut. Beberapa wanita bahkan mengalami pingsan, 

keadaan ini muncul cukup hebat sehingga menyebabkan mengalami gangguan 

aktivitas sehari-hari (Proverawati & Misaroh, 2009). 

Angka kejadian dismenorea di dunia rata-rata dari 50% perempuan di 

setiap negara mengalami dismenorea, di Meksiko 32,9% mengalami nyeri 

ringan sementara 67,1% mengalami nyeri sedang sampai berat. Sedangkan 

berdasarkan hasil studi mahasiswa di Universitas Turki menunjukkan 87,8% 

mengalami dismenore dan demikian juga hasil sebuah studi pada mahasiswa di 

Malaysia yang melaporkan prevalensi dismenore secara keseluruhan berjumlah 

50,9%, Universitas Nigeria melaporkan prevalensi dismenore yaitu berjumlah 

84,9% (Ortiz, 2010). Di indonesia angka kejadian dismenore pada remaja 

sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% mengalami dismenore primer dan 

9,36% mengalami dismenore sekunder (Purba, 2013). 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kejadian dismenorea pada 

remaja telah banyak dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika 

Serikat pada tahun 2012 untuk mengetahui kejadian dismenorea primer pada 

wanita umur 12 – 17 tahun adalah 59,7% dengan derajat kesakitan 49% 

dismenorea ringan, 37% dismenorea sedang, dan 12% dismenorea berat 

(Shinta, Sirait, Hiswani & Jemadi, 2014). Menurut Cakir (2007), menyatakan 

kejadian dismenorea pada mahasiswi di Turki sebesar 89,5%. Berdasarkan 

studi yang dilakukan di Nigeria prevalensi kejadian dismenorea pada 

mahasiswi sebesar 64% (Chiou & Wang, 2004; Chiou & Wang, 2008; Ko & 
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Kao, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Zukir (2009), kejadian dismenorea 

di Malaysia pada mahasiswi sebesar 50,9%. Kejadian dismenorea di Indonesia 

juga tidak kalah tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia. Menurut 

Proverawati (2009) kejadian dismenore di Indonesia diperkirakan 45-95% pada 

wanita usia produktif. Prevalensi dismenorea pada remaja di kota Surakarta 

sebanyak 87,7% (Handayani, Gamayanti, & Julia, 2013). 

Nyeri pada saat menstruasi menimbulkan ketidaknyamanan pada wanita. 

Rasa nyeri yang hebat di sekitar bagian bawah menyebabkan kesulitan 

berjalan, tidak nafsu makan, mual, muntah dan bahkan sampai pingsan. Wanita 

yang mengalami nyeri saat menstruasi ini sampai tidak bisa mengerjakan 

aktifitas rutinnya, sehingga harus istirahat dan membolos dari sekolah (Reeder 

& Koniak, 2011). Dismenorea merupakan keluhan yang umum tetapi tidak 

banyak tertangani, maka sangat penting untuk menemukan dan memilih 

metode yang efektif dan mudah digunakan. Pengendalian nyeri secara 

farmakologi efektif untuk nyeri sedang dan berat. Namun demikian pemberian 

farmakologi tidak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien sendiri 

untuk mengontrol nyerinya (Van Kooten, 1999 dalam Anggorowati, 2007). 

Sehingga dibutuhkan kombinasi farmakologi untuk mengontrol nyeri dengan 

non farmakologi agar sensasi nyeri dapat berkurang serta masa pemulihan tidak 

memanjang (Bobak et al, 2009). 

Pengendalian nyeri non-farmakologi menjadi lebih murah, simpel, 

efektif, tanpa efek yang merugikan, dan dapat mengendalikan sendiri keluhan 

nyerinya (Potter & Perry, 2010). Manajemen nonfarmakologi yang sering 
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diberikan antara lain yaitu dengan meditasi, latihan autogenic, latihan relaksasi 

progresif, guided imagery, nafas ritmik, operant conditioning, biofeedback, 

membina hubungan terapeutik, sentuhan terapeutik, stimulus kutaneus, 

hipnosis, musik, accupresure, aromaterapi (Sulistyowati, 2009).  

Aromaterapi adalah terapi menggunakan minyak esensial dari tanaman 

yang disebut minyak atsiri untuk membantu memperbaiki kesehatan, 

membangkitkan semangat, gairah, menyegarkan, menenangkan jiwa, dan 

merangsang proses penyembuhan. Minyak esensial lavender diduga menjadi 

adrenocortical stimulan yang merangsang sirkulasi menstruasi dan memiliki 

sifat anticonvulsive. Lavender juga berguna sebagai obat penenang, 

meringankan nyeri dan mengubah persepsi nyeri (Lavabree, 1990 dalam Sun 

Hee Han, 2012). Aromaterapi merupakan salah satu terapi non farmakologis 

untuk mengurangi nyeri, yaitu sebuah terapi komplementer yang melibatkan 

penggunaan wewangian berasal dari minyak esensial. Minyak esensial dapat 

dikombinasikan dengan base oil (minyak campuran obat) yang dapat dihirup 

atau di massase ke kulit yang utuh (Brooker, 2009). 

Aromaterapi digunakan untuk menyembuhkan masalah pernafasan, rasa 

nyeri, gangguan pada saluran kencing, gangguan pada alat kelamin, dan juga 

masalah mental dan emosional. Hal ini terjadi karena aromaterapi mampu 

memberikan sensasi yang menenangkan diri dan otak, serta stress yang 

dirasakan (Laila, 2011). Pengaruh aromaterapi terhadap kenyamanan dapat 

diukur dengan melihat berbagai indikator yang memperlihatkan kenyamanan. 

Indikator tersebut adalah interpretasi terhadap aromaterapi itu sendiri akan 
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menunjukan respon emosi fight or flight, interpretasi terhadap rasa nyaman 

yang di dapat dari efek aromaterapi, pernyataan bahwa aromaterapi 

meningkatkan kinerja, peningkatan konsentrasi, pikiran lebih tenang, jiwa 

menjadi sejuk (Price & Wilson, 2009). Respon non verbal menunjukan 

kenyamanan (tidak ada kerut muka, tidak ada gerakan menjauhkan diri, tidak 

ada pengatupan kelopak mata, tidak ada pemalingan wajah/seluruh badan) 

(Atkinson, 2009). 

Hasil penelitian Rohmantika (2016), tentang perbedaan efektifitas terapi 

effluerage massage dan aromaterapi terhadap intensitas nyeri haid pada remaja 

putri di Pondok Pesantren Al-Mas’udiyyah Blater, didapatkan hasil intensitas 

nyeri haid sebelum dilakukan effleurage massage mempunyai rata-rata 1.65 

dan sesudah dilakukan effleurage massage menjadi 1.12. Intensitas nyeri haid 

sebelum diberikan aromaterapi rata-rata 1.94 dan setelah diberikan aromaterapi 

menjadi 1.2. Hasil penelitian Widyaningrum (2016), didapatkan rata-rata 

derajat nyeri sebelum diberikan aromaterapi lavender adalah 4,50 (nyeri 

sedang), setelah diberikan aromaterapi lavender adalah 1,90 (nyeri ringan). 

Hasil analisa bivariat ada perbedaan tingkat nyeri menstruasi sebelum dan 

sesudah diberikan aroma terapi lavender pada mahasiswi Akbid Ngudi Waluyo 

Tahun 2015 dengan nilai p = 0,000. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 30 November 

2017, di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto diketahui jumlah mahasiswi program studi S1 Keperawatan sejak 

tahun ajaran 2014 sampai tahun 2017 terdapat 601 mahasiswa. Hasil 
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wawancara dengan 15 mahasiswi didapatkan hasil dimana 8 mahasiswi 

mengatakan sering tidak masuk kuliah saat sedang mengalami dismenore 

karena mengalami dismenorea. 10 mahasiswi mengatakan upaya penanganan 

dismenorea yang dilakukan oleh sebagian siswi adalah mengoleskan minyak 

kayu putih pada daerah nyeri, tiduran, minum obat pengurang rasa sakit, dan 5 

mahasiswi hanya membiarkan gejala. 

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya berbagai masalah yang 

dihadapi oleh mahasiswi maka peneliti bermaksud untuk mengetahui 

“Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Nyeri Haid (Dismenorea) pada 

Mahasiswi Prodi Keperawatan S1 di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto” 

B. Rumusan Masalah  

Nyeri pada saat menstruasi menimbulkan ketidaknyamanan pada wanita. 

Rasa nyeri yang hebat di sekitar bagian bawah menyebabkan kesulitan 

berjalan, tidak nafsu makan, mual, muntah dan bahkan sampai pingsan. Wanita 

yang mengalami nyeri saat menstruasi ini sampai tidak bisa mengerjakan 

aktifitas rutinnya, sehingga harus istirahat dan membolos dari sekolah (Reeder, 

2011). Pengendalian nyeri non-farmakologi menjadi lebih murah, simpel, 

efektif, tanpa efek yang merugikan, dan dapat mengendalikan sendiri keluhan 

nyerinya (Potter & Perry, 2010).  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut “Adakah pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri haid 
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(dismenorea) pada mahasiswi Prodi Keperawatan S1 di Fakultas Ilmu 

Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Purwokerto?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri haid 

(dismenorea) pada mahasiswi Prodi Keperawatan S1 di Fakultas Ilmu 

Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi karakteristik yaitu usia dan usia menarche mahasiswi 

Prodi Keperawatan S1 di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Mengidentifikasi nyeri haid (dismenorea) pada mahasiswi Prodi 

Keperawatan S1 sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender di 

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

c. Menganalisis perbedaan nyeri haid (dismenorea) sebelum dan sesudah 

diberikan aromaterapi lavender pada mahasiswi Prodi Keperawatan S1 di 

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan pentingnya pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri haid 

(dismenorea) sehingga dapat menjadi masukan untuk upaya penanganan 

dismenore. 

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya 

pencegahan dan penanganan dismenorea dengan teknik non farmakologi 

sehingga mengurangi kejadian tidak mengikuti perkuliahan akibat 

dismenorea. 

3. Bagi Responden 

Menambah wawasan responden tentang dismenorea sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh aromaterapi lavender terhadap 

nyeri haid (dismenorea). 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar serta untuk meningkatkan 

pemahaman tentang pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri haid 

(dismenorea). 
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E. Penelitian Terkait 

1. Wuriani (2015), yang meneliti tentang “Hubungan antara pengetahuan 

tentang dismenorea dengan tingkat kecemasan menghadapi dismenorea 

pada sisiwi kelas VII di SMP Negeri 8 Pontianak Tenggara”.  Penelitian 

ini menggunakan kuisioner dengan Jenis penelitian adalah penelitian 

kuantitatif dengan desain cross sectional yang menggunakan metode 

deskriftif korelasional Uji Spearman Rank diperoleh nilai p = 0,000 

artinya ada hubungan yang kuat tetapi berlawanan arah antara tingkat 

pengetahuan dengan tigkat kecemasan.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang pengetahuan dan kecemasan dismenorea dengan 

pendekatan cross sectional. Sedangkan perbedaanya terletak pada desain, 

sampel dan analisa data yang digunakan.  

2. Feliana (2014), yang meneliti tentang “Hubungan antara kecemasan dan 

pengetahuan remaja putri dengan kejadian nyeri haid di SMAN 2 

Rambatan”. Metode yang digunakan adalah metode korelasional dengan 

rancangan penelitian cross sectional study yang dilaksanakan pada tanggal 

16 Juni 2014. Teknik pengambilan sampel penelitian ini secara random 

sampling sebanyak 56 orang yang di ambil dari kelas X dan XI. Alat 

pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner. Teknik analisis yang 

digunakan rumus korelasi pearson. Distribusi kecemasan yang 

memepengaruhi nyeri haid yaitu 53,6 % (30 orang) mengalami kecemasan. 

Distribusi pengetahuan yang mempengaruhi nyeri haid 55,4 % (31 orang) 
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memiliki pengetahuan rendah. Distribusi nyeri haid 64,3 % (36 orang) 

mengalami nyeri haid. Hasil analisis statistik antara kecemasan dengan 

kejadian nyeri haid didapatkan nilai signifikan p=0,001 menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan dan positif antara kecemasan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang pengetahuan dan kecemasan dismenorea dengan 

pendekatan cross sectional. Sedangkan perbedaanya terletak pada desain, 

sampel dan analisa data yang digunakan.  

3. Khotimah (2014), “Pengetahuan Remaja Putri tentang Menstruasi dengan 

Sikap Menghadapi Dismenore Kelas XI di SMA Muhammadiyah 7, 

Yogyakarta”. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif 

analitik. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas XI IPA dan IPS di 

SMA Muhammadiah 7 Yogyakarta yang berjumlah 71 siswi yang 

mengalami dismenore. Sampel penelitian ini yaitu seluruh siswi yang 

terdiri dari siswi kelas XI IPA dan IPS yang menstruasi dan mengalami 

dismenore di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik total sampling. dengan kejadian nyeri haid. Dan hasil 

analisis statistik antara pengetahuan dengan kejadian nyeri haid nilai 

signifikan p=0,000 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan 

positif antara pengetahuan dengan nyeri haid dapat diketahui bahwa 

pengetahuan baik sebanyak 43 orang dengan kecenderungan memiliki 

sikap yang positif menghadapi dismenore yaitu 29 orang (67,4%). 
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Pengetahuan cukup sebanyak 26 orang dengan kecenderungan memiliki 

sikap yang negatif dalam menghadapi dismenore yaitu sebanyak 16 orang 

(61,5%). Pengetahuan kurang sebanyak 2 orang keseluruhan 100% 

memiliki sikap yang negatif dalam menghadapi dismenore. Berdasarkan 

uji chi-square diketahui nilai χ2hitung > χ2tabel (8,005>5,991) dan nilai 

p<0,05 (p=0,018<0,05) sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang menstruasi dengan 

sikap menghadapi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang pengetahuan dan kecemasan dismenorea dengan 

pendekatan cross sectional. Sedangkan perbedaanya terletak pada desain, 

sampel dan analisa data yang digunakan. 

4. Farotimi (2015), “Knowledge, Attitude, and Healthcare-Seeking Behavior 

Towards Dysmenorrhea among Female Students of a Private University in 

Ogun State, Nigeria”. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif, 

315 siswa perempuan dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Peserta diberi kuesioner terstruktur untuk 

menyelesaikannya. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 16.0 dan disajikan dalam 

tabel yang melaporkan jumlah frekuensi dan persentase. Uji statistik 

signifikan dilakukan dengan menggunakan chi-square. Dismenore 

dilaporkan pada 78,1% dengan mayoritas mengabaikan rasa sakit. Kurang 

dari rata-rata 40,6% peserta memiliki pengetahuan tinggi tentang 
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dismenore dan 63,5% memiliki sikap negatif terhadap dismenore. Efek 

utama dismenore termasuk pembatasan aktivitas fisik pada 77,2% dan 

penarikan sosial pada 59,1%. Temuan menunjukkan hubungan yang 

signifikan secara statistik antara usia responden dan perilaku mencari 

perawatan kesehatan terhadap dismenore (P < 0,01). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang pengetahuan dan kecemasan dismenorea dengan 

pendekatan cross sectional. Sedangkan perbedaanya terletak pada desain, 

sampel dan analisa data yang digunakan. 
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