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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Menstruasi  

1. Pengertian Menstruasi 

Menstruasi adalah perdarahan vagina secara berkala akibat 

terlepasnya lapisan endometrium uterus (Sukarni, 2013). Menstruasi 

merupakan peristiwa dimana luruhnya sel telur yang tidak di buahi akan 

mati bersama-sama dengan selaput lendir dinding rahim yang merupakan 

lapisan kaya pembuluh darah. Menstruasi terjadi karena sel telur pada 

folikel tidak dibuahi oleh sperma (Irianto, 2014). Menstruasi atau haid 

adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai 

pelepasan (deskuamasi) endometrium. Menstruasi terjadi karena sel telur 

yang di keluarkan oleh salah satu ovarium tidak mengalami pembuahan 

(Proverawati & Misaroh, 2009). 

2. Siklus Menstruasi 

Siklus menstruasi terdiri atas tiga yaitu fase menstruasi, fase 

poliferasi dan fase sekretori.  

1) Fase menstruasi: terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma, sehingga 

korpus luteum menghentikan produksi hormon progresteron dan 

esterogen, yang menyebabkan terjadinya lepasnya ovum dari 

endometrium disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga 

terjadi perdarahan. Darah yang keluar selama menstruasi kurang lebih 

50 – 150 ml (Irianto, 2014). 
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2) Fase pra ovulasi atau fase poliferasi yaitu hormon pembebas 

gonadotropin yang di sekresikan hipotalamus dan akan memicu 

hipofisis untuk mensekresikan FSH. FSH merupakan hormon yang 

akan memicu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk 

mensekresi hormon esterogen. Fase ovulasi: jika wanita menstruasi 

terjadi selama 28 hari maka fase ovulasi terjadi selama 14 hari 

sebelum menstruasi berikutnya. Peningkatan kadar esterogen akan 

menghambat sekresi FSH, kemudian hipofisi menseksresi LH. 

Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari 

folikel (Irianto, 2014).  

3) Fase pasca ovulasi atau fase sekresi. Berlangsung selama 14 hari 

sebelum menstruasi berikutnya. Folikel de graaf (folikel matang) yang 

telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut menjadi korpus 

luteum. Korpusluteum akan mensekresikan hormon progesteron dan 

estrogen namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel hormon ini 

akan mempertebal endometrium untuk menerima implantasi embrio 

jika terjadi pembuahn jika tidak maka, korpus luteum berubah menjadi 

korpus albikan yang hanya sedikit mensekresi hormon (Irianto, 2014). 

3. Kelainan Menstruasi  

Ada beberapa kelainan dalam menstruasi antara lain yaitu: 

polimenorea yaitu menstruasi yang sering terjadi dan abnormal. 

Oligomenorea, dimana siklus menstruasi melebihi 35 hari. Aminorea  

yaitu keterlambatan menstruasi lebih dari tiga bulan berturut-turut. 
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Amenorea primer dimana seorang wanita tidak mengalami menstruasi 

sejak kecil, penyebabnya yaitu kelainan anatomis alat kelamin 

diantaranya tidak terbentuknya rahim, tidak ada liang vagina atau 

gangguan hormonal. Aminorea fisiologis (normal) dimana seorang 

wanita tidak mengalami haid sejak lahir sampai mencapai menarche dan 

dapat mengalami haid saat hamil dan menyusui pada batas tertentu 

(Kasdu, 2008). 

 Amenorea sekunder yaitu dimana wanita pernah mengalami 

menstruasi dan selanjutnya berhenti lebih dari tiga bulan, penyebabnya 

kemungkinan gangguan gizi dan metabolisme, gangguan hormonal, 

terdapat tumor alat kelamin atau terdapat penyakit menahun. Dismenorea 

adalah keadaan dimana menstruasi berhenti pada masa teratur 

dismenorea adalah salah satu kelainan yang sering terjadi. Dismenorea 

merupakan Menstruasi dimana individu merasakan rasa yang sangat 

nyeri, tidak sedikit wanita merasakan ketidaknyamanan pada awal 

menstruasi, menstruasi yang disertai rasa sakit yang hebat dan kram 

(Kasdu, 2008). 

B. Dismenorea 

1. Pengertian Dismenorea 

Dismenorea adalah rasa nyeri yang timbul menjelang atau selama 

haid berlangsung.  Nyeri yang ditimbulkan membuat wanita tidak dapat 

beraktivitas dan harus istirahat ditempat tidur (Aulia, 2012). Morgan dan 

Hemilton (2009), mendefinisikan dismenorea merupakan menstruasi 
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yang sangat nyeri. Dismenorea adalah nyeri pada daerah panggul akibat 

menstruasi dan produksi prostaglandin (Proverawati & Misaroh, 2009). 

Dismenorea adalah nyeri perut yang berasal dari kontraksi uterus 

berlebih dan terjadi selama menstruasi (Saraswati, 2010). 

2. Klasifikasi Dismenorea 

Menurut Proverawati & Misaroh (2009), dismenorea dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1) Dismenorea Primer 

Dismenorea primer disebut juga dismenorea idiopatik, esensial, 

intrinsik, adalah nyeri menstruasi tanpa kelainan reproduksi atau 

ginekologik, tapi murni karena kontraksi uterus yang berlebih. Terjadi 

sejak menarche dan tidak terdapat kelainan pada alat kandungan. 

Nyeri ini dari bagian perut menjalar ke daerah pinggang dan paha, 

terkadang disertai mual dan muntah, diare, sakit kepala dan emosi 

juga menjadi labil (Proverawati & Misaroh, 2009). 

Dismenorea primer yaitu dismenorea yang terjadi tanpa adanya 

kelainan anatomis genitalis (Manuaba, 2010). Dismenorea primer 

terjadi dalam tahun ke 1 atau 2 siklus pertama biasanya tidak terasa 

nyeri. Diperkirakan 50% wanita muda usia antara 15-24 tahun 

mengalaminya. Prostaglandin disebut dapat mengurangi atau 

menghambat sementara suplai darah ke uterus, yang menyebabkan 

uterus mengalami kekurangan oksigen sehingga menyebabkan 

kontraksi miometrium dan terasa nyeri (Eby, 2006). Kemungkinan 
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lain yaitu penyakit radang panggul, abnormalitas kongenital, dan 

endometriosis. Gejala yang terkait dismenorea hebat menurut Andrew 

(2010), antara lain mual/ muntah, pucat/ lemas, sakit kepala/ migraine, 

iritabilitas kandung kemih. 

2) Dismenorea Sekunder 

Dismenorea sekunder, (disebut juga sebagai dismenorea 

ekstrinsik) adalah nyeri menstruasi yang terjadi karena kelainan 

ginekologik, misalnya endometriosis, fibroids dan adenomyosis. 

Terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak mengalami dismenorea 

(Proverawati & Misaroh, 2009). 

Dismenorea sekunder adalah dismenorea yang terjadi akibat 

kelainan anatomis genitalis seperti misalnya haid disertai infeksi, 

endometriosis, mioma uteri, polip serviks, dan lain lain (Manuaba, 

2010). Dismenorea sekunder terjadi pada usia yang lebih lanjut dan 

dikaitkan dengan gangguan yang di dapat. Seperti radang panggul, 

endometriosis, dan adenomiosis. dismenorea sekunder jarang terjadi 

disebakan oleh faktor psikologis, pemasangan AKDR, fibrinoid 

uterus, stenosis servik, ataupun (Andrew, 2010).  

3. Etiologi  

Dismenorea primer terjadi akibat endometrium mengalami 

peningkatan prostaglandin dalam jumlah tinggi. Di bawah pengaruh 

progesteron selama fase luteal haid, endometrium yang mengandung 

prostaglandin meningkat mencapai tingkat maksimum pada awitan haid. 
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Prostaglandin menyebabkan kontraksi miometrium yang kuat dan 

mampu menyempitkan pembuluh darah mengakibatkan iskemia, 

disintegrasi endometrium dan nyeri (Morgan & Hemilton, 2009). 

Dismenorea sekunder terjadi akibat penyakit panggul organik, seperti 

endometriosis, Pelvic Inflammatory Disease (PID), stenosis serviks, kista 

ovarium, mioma uterus, malformasi kongenital, pemakaian AKDR, atau 

trauma (Reeder & Koniak, 2011). 

4. Faktor Penyebab Dismenorea 

Banyak teori yang menerangkan penyebab dismenorea. Menurut 

Hanafiah dalam Kusmiran (2012), menyebutkan beberapa faktor yang 

menjadi penyebab dismenorea yaitu: 

1) Faktor konstitusi 

Faktor konstitusi merupakan faktor yang erat hubungannya dengan 

faktor kejiwaan, contoh dari faktor konstitusi antara lain: anemia, 

penyakit menahun, dan lain lain. 

2) Faktor kejiwaan 

Secara emosional remaja perempuan tidak stabil maka mereka mudah 

merasakan dismenorea. 

3) Faktor endokrin 

Seorang wanita sering kali seseorang yang mengalami dismenorea 

terjadi kejang, ini di karenakan endometrium dalam fase sekresi 

memproduksi prostaglandin F2- alfa yang menyebabkan kontraksi 
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otot polos. Naka ketika prostaglandin F2 – alfa meningkat maka efek 

lain nya bisa terjadi seperti: mual, muntah, dan diare. 

4) Faktor obstruksi kanalis servikalis 

Salah satu teori yang paling tua untuk menerangkan terjadinya 

dismenore primer ialah stenosis kanalis servikalis. 

5) Faktor alergi 

Teori ini dikemukakan setelah memperhatikan adanya asosiasi antara 

dismenorea dengan urtikaria, migraine atau asma bronkhiale bahwa 

sebab alergi ialah toksin haid. 

5. Faktor Resiko Dismenorea 

Terdapat beberapa faktor lain yang menjadi faktor resiko terjadiya 

dismenorea menurut Proverawati dan Maesaroh (2009), antara lain: 

1) Obesitas.  

2) Wanita yang belum pernah melahirkan anak hidup (nullipara). 

3) Menstruasi pertama di usia dini kurang dari 12 tahun. 

4) Darah menstruasi berjumlah banyak dan masa menstruasi yang 

panjang. 

5) Merokok. 

6) Adanya riwayat nyeri menstruasi pada keluarga. 

6. Patofisiologi Nyeri Dismenorea 

Awal mula terjadinya nyeri dismenorea sering di alami perempuan 

ketika sebelum menstruasi bahkan selama menstruasi. Nyeri ini 

dikarenakan oleh kontraksi dari otot perut yang berlangsung secara terus 
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menerus saat darah keluar. Kontraksi yang berjalan berkelanjutan 

sehingga menyebabkan ketegangan dari otot, ketegangan ini tidak hanya 

terjadi di perut tetapi terjadi di otot penunjang otot perut yang terdapat 

dipunggung bawah, pinggang, panggul, dan paha hingga betis (Laila, 

2011). 

Dismenorea primer disebabkan oleh gangguan produksi atau 

produksi berlebihan prostaglandin oleh endometrium uterus tanpa adanya 

lesi struktural. Prostaglandin F2α (PGF2α) merangsang kontraksi 

miometrium uterus non-hamil, sedangkan prostaglandin seri E 

menghambat kontraksinya. Pasien dengan dismenorea berat tampaknya 

lebih mengalami pembentukan berlebihan PGF2α ketimbang peningkatan 

sensitivitas terhadap prostaglandin ini sebagai penyebab kontraksi 

miometrium yang berlebihan. Kontraksi berlebihan miometrium ini 

menyebabkan iskemia otot uterus, yang merangsang serabut-serabut 

nyeri sistem saraf otonom uterus (Ganong, 2010). Respon sistemik 

terhadap PGF2α meliputi nyeri punggung, kelemahan, pengeluaran 

keringat, gejala saluran cerna (anoreksia, mual, muntah dan diare), dan 

gejala sistem saraf pusat (pusing, sinkop, nyeri kepala dan konsentrasi 

buruk). Penyebab pelepasan prostaglandin yang berlebihan tidak 

diketahui (Bobak, 2009).  

Dismenorea sekunder meliputi keadaan atau kelainan pelvis yang 

menyebabkan rasa sakit. Keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan 

dismenorea adalah endometriosis, adenomiosis, infeksi, dan pelekatan 

Pengaruh Aromaterapi Lavender..., Idatul Awaliyah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



21 

 

pelvis, kongesti pelvis, stenosis serviks, polip endometrium yang 

menyebabkan sumbatan aliran keluar serviks. Selama menstruasi, 

stenosis serviks (baik ostium eksternal maupun internal) dapat 

menghalangi aliran menstruasi. Keadaan ini meningkatkan tekanan di 

dalam uterus dan menyebabkan aliran balik menstruasi melalui tuba 

fallopi (Benson & Pernoll, 2009). 

7. Gejala Dismenorea 

Terdapat beberapa gejala alami dalam dismenorea menurut Benson 

dan Pernoll (2009), gejala utamanya yaitu nyeri konsentrasi pada 

abdomen bawah, region umbilical atau region suprapublik dari abdomen. 

Nyeri ini dapat menjalar sampai ke paha atau punggung bawah. Gejala 

lainnya yaitu mual dan muntah, diare, sakit kepala, pusing, berkeringat, 

takikardi, dan sampai dengan pingsan. 

Dismenorea primer muncul berupa serang ringan, kram pada 

bagian tengah, bersifat spasmodik yang dapat menyebar ke punggung 

atau paha bagian dalam. Umumnya ketidaknyamanan dimulai 1-2 hari 

sebelum menstruasi, namun nyeri paling berat selama 24 jam pertama 

menstruasi dan mereda pada hari kedua. Dismenorea kadang disertai efek 

samping seperi muntah, diare, sakit kepala, sinkop, dan nyeri kaki 

(Morgan & Hamilton, 2009).  

Dismenorea sekunder pada umumnya nyeri dirasakan lebih dari 2 

sampai 3 hari selama menstruasi berlangsung (Reeder & Koniak, 2011). 

Dismenorea sekunder memiliki gejala sesuai dengan etiologinya, 
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misalnya endometriosis memiliki gejala nyeri yang meningkat selama 

menstruasi dan nyeri yang menetap, penyakit radang panggul memiliki 

gejala nyeri tekan saat palpasi serta massa adneksa yang dapat teraba, 

dan fibroid uterus gejalanya perubahan aliran menstruasi, nyeri kram dan 

polip dapat teraba (Morgan & Hamilton, 2009). 

8. Penanganan Dismenorea 

Dismenorea bukanlah gangguan tidak berbahaya untuk kesehatan, 

sehingga penderita hanya perlu di berikan nasihat mengenai makanan 

sehat, istirahat cukup, dan olahraga teratur. Kadang-kadang juga perlu 

psikoterapi (Prawirohardjo, 2009). Obat-obat yang lazim digunakan 

untuk meredakan nyeri menstruasi, diantaranya pereda nyeri (analgesik) 

golongan Non Steroid Anti Inflamasi (NSAI), misalnya paracetamol atau 

asetamonofen (sumagesic, panadol, dll), asam mefenamat, (Ponstelax, 

Nichostan, dll), ibuprofen (Ribunal, Ostarin, dll), metamizon atau 

metampiron (Pyronal, Novalgin, dll), obat yang dikombinasikan dengan 

coffeine dan obat-obat pereda nyeri lain. Obat hormonal ditujukan untuk 

menekan ovulasi dan penggunaanya hanya atas saran dari dokter. Selain 

itu jika nyeri dirasa sangat mngganggu sebaiknya istirahat dan dapat juga 

menambahkan kompres air hangat untuk mengutangi nyeri. 

Adapula tips untuk mencegah nyeri saat menstruasi diantaranya 

olahraga teratur terutama jalan kaki, hindari konsumsi alkohol kopi, dan 

juga coklat karena dapat meningkatkan kadar esterogen yang nantinya 

dapat memicu lepasnya prostaglandin, es krim, konsumsi vitamin E, 
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vitamin B6, atau minyak ikan, dan hindari konsumsi makanan 

berlemmak. Sebaiknya banyak minum air putih, konsumsi sayuran dan 

buah-buahan serta makanan rendah lemak (Proverawati & Misaroh, 

2009). 

C. Nyeri 

1. Pengertian  

Nyeri merupakan suatu kondisi perasaan yang tidak nyaman 

disebabkan oleh stimulus tertentu. Stimulus nyeri dapat berupa stimulus 

yang bersifat fisik, maupun mental. Nyeri bersifat subjektif, sehingga 

respon setiap orang tidak sama saat merasakan nyeri. Nyeri tidak dapat 

diukur secara objektif, misalnya dengan menggunakan pemeriksaan 

darah. Orang yang merasakan nyeri yang dapat mengukur tingkatan nyeri 

yang dialaminya (Potter & Perry, 2010). 

2. Mekanisme Nyeri 

Nyeri adalah sensasi yang penting bagi tubuh. Sensasi penglihatan, 

pendengaran, bau, rasa, sentuhan dan nyeri merupakan hasil stimulasi 

reseptor sensorik (Rospond, 2008). Provokasi jalur-jalur sensorik nyeri 

menghasilkan ketidaknyamanan, distress dan penderitaan (Potter & 

Perry, 2010; Black & Hawks, 2009; Berman, 2009). Reseptor nyeri 

adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. 

Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf 

bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang 

secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga nosireseptor, 
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secara anatomis reseptor nyeri ada yang bermielin dan ada yang tidak 

bermielin dari syaraf perifer (Smeltzer & Bare, 2012; Rospond, 2008). 

Strong, Unruh, Wright, dan Baxter (2012), membagi nosireseptor 

berdasarkan letaknya, yaitu nosireseptor dapat dikelompokkan dalam 

beberapa bagaian tubuh yaitu pada kulit (cutaneus), somatik dalam (deep 

somatic), dan pada daerah viseral. Karena letaknya yang berbeda-beda 

inilah, nyeri yang timbul juga memiliki sensasi yang berbeda. 

Nosireseptor kutaneus berasal dari kulit dan sub kutan, nyeri yang berasal 

dari daerah ini biasanya mudah untuk dialokasi dan didefinisikan. 

3. Proses Nyeri 

Sistem saraf tepi meliputi saraf sensorik yang khusus mendeteksi 

kerusakan jaringan dan menimbulkan sensasi sentuhan, panas, dingin, 

nyeri dan tekanan. Reseptor yang menyalurkan sensasi nyeri disebut 

nosiseptor. Proses yang berhubungan dengan persepsi nyeri digambarkan 

sebagai nosisepsi (Kozier et al, 2010), dimana terdapat empat proses 

yang terlibat dalam nosisepsi yaitu: 

1) Transduksi 

Tranduksi adalah proses dimana stimulus berbahaya (cedera 

jaringan) memicu pelepasan mediator kimia (misal., prostaglandin, 

bradikinin, serotonin, histamin) yang mensensitasi nosiseptor. 

Stimulasi menyakitkan atau berbahaya juga menyebabkan pergerakan 

ion-ion menembus membran sel, yang membangkitkan nosiseptor. 

Obat nyeri dapat bekerja selama fase ini dengan menghambat 
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produksi prostaglandin (missal: ibuprofen) atau dengan menurunkan 

ion-ion menembus membran sel (Kozier et al, 2010). 

2) Transmisi  

Transmisi adalah proses dimana sinyal rasa sakit diteruskan dari 

bagian perifer ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke otak. 

Dimana potensial aksi diteruskan dari tempat cedera ke spinal cord 

kemudian dari spinal cord diteruskan ke otak dan hipotalamus, 

kemudian dari hipotalamus diteruskan ke korteks untuk kemudian 

diproses (Lewis et al, 2011).  

3) Persepsi  

Persepsi adalah saat klien menyadari rasa nyeri. Pada tahap ini 

individu akan berespon terhadap adanya nyeri dengan memunculkan 

berbagai strategi perilaku kognitif untuk mengurangi kompenen 

sensorik dan afektif nyeri (McCaffery & Pasero, 1999 dalam Kozier et 

al, 2010). Menurut Lewis et al, (2011), persepsi terjadi ketika nyeri 

diakui, didefinisikan, dan ditanggapi oleh individu mengalami rasa 

sakit. Di otak, masukan nociceptive dirasakan sebagai nyeri. tidak ada 

satupun lokasi yang tepat dimana persepsi nyeri ini terjadi, sebaliknya, 

persepsi nyeri melibatkan beberapa struktur di otak.  

4) Modulasi  

Sering kali digambarkan sebagai sistem desendens, proses ini 

terjadi saat neuron di batang otak mengirimkan sinyal menuruni kornu 

dorsalis medula spinalis (Kozier et al, 2010). Serabut desendens ini 
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melepaskan zat seperti opioid endogen, serotonin dan norepinefrin 

yang dapat menghambat naiknya impuls yang menyakitkan di kornu 

dorsalis. Namun neurotransmitter ini diambil kembali oleh tubuh, 

yang membatasi kegunaan analgesiknya (Mc Caffery & Pasero dalam 

Kozier et al, 2010).  

4. Respon Nyeri 

Reaksi terhadap nyeri merupakan respon fisiologis dan perilaku 

yang terjadi setelah mempersepsikan nyeri : 

1) Respon fisiologis 

Respon fisiologis dihasilkan oleh stimulasi pada cabang saraf 

simpatis dan sistem saraf otonom. Hal ini terjadi karena pada saat 

impuls nyeri naik ke medula spinalis menuju ke batang otak dan 

talamus, sistem saraf otonom menjadi terstimulasi sebagai bagian dari 

respon stress. Apabila nyeri berlangsung terus-menerus, berat atau 

dalam, dan secara tipikal melibatkan organ-organ visceral (misalnya, 

nyeri pada infark miokard), sistem saraf parasimpatis akan 

menghasilkan suatu aksi (Potter & Perry, 2010). 

2) Respon perilaku 

Pada saat nyeri dirasakan, saat itu juga dimulai suatu siklus, 

yang apabila nyeri tidak diobati atau tidak dilakukan upaya untuk 

menghilangkannya, dapat mengubah kualitas kehidupan secara nyata. 

Nyeri dapat memiliki sifat yang mendominasi, yang mengganggu 
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kemampuan individu berhubungan dengan orang lain dan merawat 

diri sendiri. 

5. Tipe nyeri  

Tipe nyeri dapat dikelompokkan berdasarkan waktu, tempat dan 

penyebabnya (Kozier et al, 2010):  

1) Menurut waktu nyeri  

Nyeri menurut waktu disini adalah lamanya nyeri yang dialami 

seseorang.  

a) Nyeri akut 

Nyeri akut adalah nyeri yang umumnya berlangsung dalam 

waktu singkat atau kurang dari enam bulan (Black & Hawks, 

2009), memiliki awitan mendadak atau lambat tanpa 

memperhatikan intensitasnya (Kozier et al, 2010).  

b) Nyeri kronik  

Nyeri yang berlangsung lama, biasanya bersifat kambuhan 

atau menetap selama enam bulan atau lebih dan mengganggu 

fungsi tubuh (Kozier et al, 2010). 

2) Menurut lokasi nyeri  

Nyeri berdasarkan asal lokasi atau sumber nyeri dapat dibagi ke 

dalam:  

a) Nyeri kutaneus  

Nyeri kutaneus dapat ditandai dengan onset mendadak dan 

tajam atau kualitas tetap atau dengan onset lambat dan kualitas 
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seperti rasa terbakar, tergantung pada jenis serat saraf yang terlibat. 

Reseptor nyeri kutaneus berakhir tepat di bawah kulit dan karena 

konsentrasi tinggi dari ujung saraf, maka nyeri ini didefinisikan 

sebagai nyeri lokal dengan durasi pendek (Black & Hawks, 2009). 

b) Nyeri somatic profunda  

Nyeri yang berasal dari ligamen, tendon, tulang, pembuluh 

darah dan saraf. Nyeri somatik profunda menyebar dan cenderung 

berlangsung lebih lama dibandingkan nyeri kutaneus. Keseleo pada 

pergelangan kaki adalah sebuah contoh nyeri somatic profunda 

(Kozier et al, 2010).  

c) Nyeri viseral  

Nyeri yang berasal dari stimulasi reseptor nyeri di rongga 

abdomen, kranium dan toraks. Nyeri viseral cenderung menyebar 

dan seringkali terasa seperti nyeri somatik profunda, yaitu rasa 

terbakar, nyeri tumpul atau merasa tertekan. Nyeri viseral 

seringkali disebabkan oleh peregangan jaringan, iskemia atau 

spasme otot (Kozier et al, 2010). 

3) Menurut tempat nyeri di rasakan  

Nyeri berdasarkan tempat nyeri di rasakan dapat dibagi ke dalam:  

a) Nyeri menjalar  

Nyeri yang dirasakan di sumber nyeri dan meluas ke 

jaringan-jaringan di sekitarnya. Misalnya, nyeri jantung tidak 
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hanya dapat dirasakan di dada tetapi juga dirasakan di bahu kiri dan 

turun ke lengan (Kozier et al, 2010). 

b) Nyeri alih  

Nyeri alih adalah nyeri yang di rasakan di satu bagian tubuh 

yang cukup jauh dari jaringan yang menyebabkan nyeri. Misalnya, 

nyeri yang berasal dari sebuah bagian visera abdomen dapat 

dirasakan di suatu area kulit yang jauh dari organ yang 

menyebabkan nyeri (Kozier et al, 2010). 

c) Nyeri tak tertahankan  

Nyeri tak tertahankan adalah nyeri yang sangat sulit 

diredakan. Salah satu contohnya adalah nyeri akibat keganasan 

stadium lanjut (Kozier et al, 2010).  

d) Nyeri neuropatik  

Nyeri neuropatik adalah nyeri akibat kerusakan sistem saraf 

tepi atau saraf pusat di masa kini atau masa lalu dan mungkin tidak 

mempunyai sebuah stimulus, seperti kerusakan jaringan atau saraf 

untuk rasa nyeri. Nyeri neuropatik berlangsung lama, tidak 

menyenangkan, dan dapat digambarkan sebagai rasa terbakar, nyeri 

tumpul dan nyeri tumpul yang berkepanjangan (Kozier et al, 2010).  

e) Nyeri bayangan  

Nyeri bayangan adalah sensasi rasa nyeri yang dirasakan 

pada bagian tubuh yang telah hilang misal pada kaki yang telah di 
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amputasi. Nyeri bayangan disebut juga dengan phantom pain 

(Kozier et al, 2010).  

f) Breakthrough pain  

Breakthrough pain adalah nyeri yang datang tiba-tiba untuk 

jangka waktu yang singkat serta tidak dapat diatasi dengan 

manajemen nyeri yang normal oleh pasien. Hal ini sering terjadi 

pada pasien kanker yang sering memiliki tingkat latar belakang 

nyeri yang dikendalikan oleh obat-obatan (Black & Hawks, 2009). 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nyeri adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor Fisiologi 

Faktor fisiologi yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) umur, 

(2) jenis kelamin, (3) kelelahan, (4) gen dan (5) fungsi neurologi. 

Umur mempengaruhi persepsi nyeri seseorang karena anak-anak dan 

orang tua mungkin lebih merasakan nyeri dibandingkan dengan orang 

dewasa muda, karena anak-anak dan orang tua sering tidak dapat 

mengkomunikasikan apa yang anak-anak dan orang tua rasakan. 

Anak-anak belum mempunyai perbendaharaan kata yang cukup 

sehingga mereka sulit untuk mengungkapkan nyeri secara verbal dan 

sulit untuk mengekspresikannya kepada orang tua ataupun perawat. 

Pada orang tua, nyeri yang dirasakan sangat kompleks, karena orang 

tua umumnya memiliki berbagai macam penyakit dengan gejala yang 
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sering sama dengan bagian tubuh yang lain (Taylor, 1997; Potter & 

Perry, 2010).  

Jenis kelamin secara umum, pria dan wanita tidak berbeda 

secara bermakna dalam merespons terhadap nyeri (Gill, 1990 dikutip 

dari Potter & Perry, 2010). Kebudayaan yang mempengaruhi jenis 

kelamin misalnya, menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus 

berani dan tidak boleh menangis, sedangkan anak perempuan boleh 

menangis dalam situasi yang sama (Potter & Perry, 2010).  

Begitu juga dengan kelelahan, seseorang yang merasakan 

kelelahan akan terfokus terhadap pengalaman nyerinya. Jika kelelahan 

terjadi disepanjang waktu istirahat, persepsi nyeri yang dirasakan 

pasien akan meningkat. Nyeri merupakan pengalaman yang sering 

dirasakan setelah istirahat daripada menghabiskan waktu sepanjang 

hari (Berger, 1992; Potter & Perry, 2010). 

Penelitian kesehatan mengungkapkan bahwa informasi genetik 

yang diturunkan oleh orang tua kemungkinan dapat meningkatkan 

atau menurunkan sensitifitas nyeri. Genetik mempunyai kemungkinan 

untuk dapat menentukan ambang batas nyeri seseorang atau toleransi 

seseorang terhadap nyeri. Fungsi neurologi juga dapat mempengaruhi 

pengalaman nyeri seseorang. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi normal dari nyeri (seperti cedera spinal cord, 

neuropati perifer, atau penyakit neurologi) sebagai efek kewaspadaan 

dan respons pasien (Potter & Perry, 2010).  

Pengaruh Aromaterapi Lavender..., Idatul Awaliyah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



32 

 

2) Faktor Sosial  

Faktor sosial yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) 

perhatian, (2) pengalaman nyeri sebelumnya, dan (3) keluarga dan 

dukungan sosial. Peningkatan perhatian dihubungkan dengan 

peningkatan nyeri. Seseorang yang memfokuskan perhatiannya 

terhadap nyeri akan mempengaruhi persepsinya (Potter & Perry, 

2010). 

Pengalaman nyeri sebelumnya juga berpengaruh terhadap 

persepsi nyeri individu dan kepekaannya terhadap nyeri. Karena setiap 

orang belajar dari pengalaman nyeri sebelumnya. Seseorang yang 

merasakan nyeri sering bergantung kepada anggota keluarga atau 

teman dekat untuk mendukung, menemani, atau melindunginya. 

Walaupun nyeri masih ada, kehadiran keluarga atau teman-teman 

dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan (Potter & Perry, 2010).  

3) Faktor Spiritual 

Spiritual membuat seseorang mencari tahu makna atau arti dari 

nyeri yang dirasakannya, seperti mengapa nyeri ini terjadi pada 

dirinya, apa yang telah dia lakukan selama ini, dan lain-lain (Potter & 

Perry, 2010). 

4) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) 

kecemasan dan (2) koping individu. Kecemasan dapat meningkatkan 

persepsi seseorang terhadap nyeri. Ancaman yang tidak jelas asalnya 
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dan ketidakmampuan mengontrol nyeri atau peristiwa di sekelilingnya 

dapat memperberat persepsi nyeri. Sebaliknya, individu yang percaya 

bahwa mereka mampu mengontrol nyeri yang mereka rasakan akan 

mengalami penurunan rasa takut dan kecemasan yang akan 

menurunkan persepsi nyeri (Mubarak & Chayatin, 2007). 

Koping mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

memperlakukan nyeri. Seseorang yang mengontrol nyeri dengan lokus 

internal merasa bahwa diri mereka sendiri mempunyai kemampuan 

untuk mengatasi nyeri. Sebaliknya, seseorang yang mengontrol nyeri 

dengan lokus eksternal lebih merasa bahwa faktor-faktor lain di dalam 

hidupnya seperti perawat merupakan orang yang bertanggung jawab 

terhadap nyeri yang dirasakannya. Oleh karenan itu, koping pasien 

sangat penting untuk diperhatikan (Potter & Perry, 2010). 

5) Faktor Budaya 

Faktor budaya yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) makna 

nyeri dan (2) suku. Makna dari nyeri yang dirasakan seseorang 

dihubungkan dengan pengaruh pengalaman nyeri dan bagaimana 

seseorang tersebut mengadaptasikannya. Hal ini sangat berhubungan 

dengan latar belakang budaya. Seseorang akan merasa nyeri yang 

berbeda jika mendapatkan sebuah ancaman, kehilangan, hukuman, 

atau tantangan (Potter & Perry, 2010). 

Budaya mempercayai dan mempengaruhi nilai individu dalam 

mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan 
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diterima oleh budaya mereka, termasuk bagaimana reaksi mereka 

terhadap nyeri (Davidhizar & Giger, 2004; Lasch, 2002 dalam Potter 

& Perry, 2010).  

7. Pengkajian nyeri  

Nyeri bersifat subjektif, karena itu pengkajian awal sangat penting 

berdasarkan laporan klien (Strong, Unruh, Wright & Baxter, 2012). Perlu 

diingat, bahwa kedalaman dan kompleksitas cara-cara untuk penilaian 

nyeri ini bervariasi. Tujuan dari pengkajian nyeri adalah mengidentifikasi 

penyebab nyeri, memahami persepsi klien tentang nyerinya, 

mendapatkan karakteristik nyeri, menentukan level nyeri yang bisa 

ditoleransi klien sehingga klien masih dapat memenuhi ADL-nya sesuai 

batas toleransi (Horlocker, 2006; Rospond, 2008).  

Skala pengukuran nyeri menurut Agency for Health Care Policy 

and Research (AHCPR) (1992) dalam Smeltzer dan Bare (2012), terdiri 

dari: 

1) Skala Analogue Visual / Visual Analogue Scale (VAS) 

Visual Analogue Scale (VAS) adalah cara yang paling banyak 

digunakan untuk menilai nyeri (Passero & MacCeffery, 2007; 

Nilssons, 2008; Black & Hawks, 2009). Manfaat utama VAS adalah 

mudah dan sederhana dalam penggunaan. VAS juga bisa diadaptasi 

menjadi skala hilangnya/redanya nyeri. Namun pada nyeri post 

operasi VAS tidak banyak bermanfaat karena pada VAS diperlukan 

Pengaruh Aromaterapi Lavender..., Idatul Awaliyah, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



35 

 

koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi 

(Rospond, 2008). 

 

Gambar 2.1 Visual Analogue Scale (VAS) 

(Sumber : Portenoy and Tanner, 1996) 

Keterangan : 

0 :Tidak nyeri  

1-3 : Nyeri ringan : secara obyektif klien dapat berkomunikasi  dengan 

baik. 

4-6 : Nyeri sedang : Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, 

dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat 

mengikuti perintah dengan baik. 

7-9 : Nyeri berat : secara obyektif klien terkadang tidak dapat 

mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak 

dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi 

10 : Nyeri sangat berat : Pasien sudah tidak mampu lagi 

berkomunikasi, memukul. 

2) Skala Penilaian Numerik / Numeric Rating Scale (NRS) 

Skala ini menggunakan angka 0 sampai dengan 10 untuk 

menggambarkan tingkat nyeri (Black & Hawks, 2009). Dua ujung 
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ekstrim juga digunakan dalam skala ini sama seperti pada VAS. NRS 

lebih bermanfaat pada periode post operasi (Nilssons, 2008; Rospond, 

2008). NRS dikembangkan dari VAS dapat digunakan dan sangat 

efektif untuk pasien-pasien pembedahan, post anastesi awal dan 

sekarang digunakan secara rutin untuk pasien-pasien yang mengalami 

nyeri di unit post operasi (Rospond, 2008; Black & Hawsk, 2009; 

Brunelli et al., 2010). 

Pada penelitian ini menggunakan NRS sebagai skala 

pengukuran untuk menilai nyeri. Reliabilitas NRS telah dilakukan 

ujinya oleh Brunelli et al. (2010), dengan membandingkan instrumen 

NRS, VAS, dan VRS untuk mengkaji nyeri pada 60 pasien. Hasil uji 

Cohen’s Kappa untuk instrument NRS adalah 0,86 (sangat baik). 

Instrumen pengukuran NRS adalah seperti gambar 2.2 dibawah ini: 

 
 

Gambar 2.2 Numeric Rating Scale (NRS) 

(Sumber : MacCeffery & Beebe, 1999) 

Keterangan Skala Nyeri NRS: 

0 : tidak ada rasa sakit. Merasa normal. 

1 : nyeri hampir tak terasa (sangat ringan), seperti gigitan nyamuk. 

Sebagian besar waktu anda tidak pernah berpikir tentang rasa 

sakit. 
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2 : (tidak menyenangkan) nyeri ringan, seperti cubitan ringan pada 

kulit. 

3 : (bisa ditoleransi) nyeri sangat terasa, seperti pukulan ke hidung 

menyebabkan hidung berdarah, atau suntikan oleh dokter. 

4 : (menyedihkan) kuat, nyeri yang dalam, seperti sakit gigi atau rasa 

sakit dari sengatan lebah. 

5 : (sangat menyedihkan) kuat, dalam, nyeri yang menusuk, seperti 

pergelangan kaki terkilir. 

6 : (intens) kuat, dalam nyeri yang menusuk begitu kuat sehingga 

tampaknya sebagian mempengaruhi sebagian indra Anda, 

menyebabkan tidak fokus, komunikasi terganggu 

7 : (sangat intens) sama seperti 6 kecuali bahwa rasa sakit benar-

benar mendominasi indra anda menyebabkan tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik dan tak mampu melakukan perawatan 

diri. 

8 : (benar-benar mengerikan) nyeri begitu kuat sehingga anda tidak 

lagi dapat berpikir jernih, dan sering mengalami perubahan 

kepribadian yang parah jika sakit datang dan berlangsung lama. 

9 : (menyiksa tak tertahankan) nyeri begitu kuat sehingga anda tidak 

bisa mentolerirnya dan sampai-sampai menuntut untuk segera 

menghilangkan rasa sakit apapun caranya, tidak peduli apa efek 

samping atau risikonya. 
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10 : (sakit tak terbayangkan tak dapat diungkapkan) nyeri begitu kuat 

tak sadarkan diri. Kebanyakan orang tidak pernah mengalami 

sakala rasa sakit ini.  

3) Wong-Baker Faces Rating Scale / Skala Wajah Wong-Baker 

Skala wajah biasanya digunakan oleh anak-anak yang berusia 

kurang dari 7 tahun. Pasien diminta untuk memilih gambar wajah 

yang sesuai dengan nyerinya. Pilihan ini kemudian diberi skor angka. 

Skala wajah Wong-Baker menggunakan 6 kartun wajah yang 

menggambarkan wajah tersenyum, wajah sedih, sampai menangis. 

Dan pada tiap wajah ditandai dengan skor 0 sampai dengan 5. Skala 

wajah Wong-Baker bisa dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini : 

 

 

Gambar 2.3 Wong-Baker Faces Rating Scale 

(Sumber : Wong et al, 2001) 

Penilaian Skala nyeri dari kiri ke kanan: 

Wajah Pertama : Sangat senang karena ia tidak merasa sakit sama 

sekali. 

Wajah Kedua : Sakit hanya sedikit. 

Wajah ketiga : Sedikit lebih sakit. 

Wajah Keempat : Jauh lebih sakit. 
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Wajah Kelima : Jauh lebih sakit banget. 

Wajah Keenam : Sangat sakit luar biasa sampai-sampai menangis. 

4) Penilaian nyeri berdasarkan OPQRSTUV 

O : Onset (Tentukan kapan rasa tidak nyaman dimulai. Kapan 

mulainya? Akut atau bertahap?) 

P  : Provokatif/paliatif (apa kira-kira penyebab timbulkan rasa 

nyeri? Apakah karena terkena benturan / sayatan? dll) 

Q : Qualitas/quantitas (seberapa berat keluhan nyeri terasa?, 

bagaimana rasanya?, seberapa sering terjadinya? seperti 

tertusuk, tertekan/tertimpa benda berat dll)  

R  : Region/radiasi (lokasi dimana keluhan nyeri tersebut 

dirasakan/ditemukan? apakah juga menyebar ke daerah lain/ 

area penyebaran?) 

S  : Skala seviritas (skala kegawatan dapat dilihat dengan GCS 

untuk gangguan kesadaran, skala nyeri/ukuran lain yang 

berkaitan dengan keluhan. 

T  : Timing (kapan keluhan nyeri tersebut mulai 

ditemukan/dirasakan? seberapa sering keluhan tersebut 

dirasakan/terjadi? apakah terjadi secara mendadak atau 

bertahap? akut atau kronik?) 

U : Understanding (Bagaimana persepsi nyeri klien? Apakah pernah 

merasakan nyeri sebelumnya? Jika iya, apa masalahnya?) 
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V : Values (ujuan dan harapan untuk nyeri yang diderita pasien) 

(Jackson, 2013). 

8. Manajemen nyeri  

1) Farmakologi  

Manajemen farmakologi yang dilakukan adalah pemberian 

analgesik atau obat penghilang rasa sakit (Blacks & Hawks, 2009). 

Penatalaksanaan farmakalogi adalah pemberian obat-obatan untuk 

mengurangi nyeri. Obat-obatan yang diberikan dapat digolongkan 

kedalam:  

a) Analgesik opioid (narkotik)  

Analgesik opioid terdiri dari turunan opium, seperti morfin 

dan kodein. Opioid meredakan nyeri dan memberi rasa euforia 

lebih besar dengan mengikat reseptor opiat dan mengaktivasi 

endogen (muncul dari penyebab di dalam tubuh) penekan nyeri 

dalam susunan saraf pusat. Perubahan alam perasaan dan sikap 

serta perasaan sejahtera membuat individu lebih nyaman meskipun 

nyeri tetap dirasakan (Kozier et al, 2010).  

b) Obat-obatan anti-inflamasi nonopioid/nonsteroid (nonsteroid 

antiinflamation drugs/NSAID)  

Nonopioid mencakup asetaminofen dan nonsteroid 

antiinflamation drugs (NSAID) seperti ibuprofen. NSAID memiliki 

efek anti inflamasi, analgesik, dan antipiretik, sementara 

asetaminofen hanya memiliki efek analgesik dan antipiretik. Obat-
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obatan ini meredakan nyeri dengan bekerja pada ujung saraf tepi di 

tempat cedera dan menurunkan tingkat mediator inflamasi serta 

mengganggu produksi prostaglandin di tempat cedera (Kozier et al, 

2010). 

c) Analgesik penyerta  

Analgesik penyerta adalah sebuah obat yang bukan dibuat 

untuk penggunaan analgesik tetapi terbukti mengurangi nyeri 

kronik dan kadang kala nyeri akut, selain kerja utamanya. 

Misalnya, sedatif ringan atau penenang dapat membantu 

mengurangi ansietas, stres dan ketegangan sehingga pasien dapat 

tidur dengan baik di malam hari. Antidepresan digunakan untuk 

mengatasi gangguan depresi atau gangguan alam perasaan yang 

mendasari tetapi dapat juga meningkatkan strategi nyeri yang lain. 

Antikonvulsan, biasanya diresepkan untuk mengatasi kejang, dapat 

berguna dalam mengendalikan neuropati yang menyakitkan 

(Kozier et al, 2010).  

2) Non farmakologi  

Blacks dan Hawks (2009) penatalaksanaan nyeri secara non 

farmakologi dapat dilakukan dengan cara terapi fisik (meliputi 

stimulasi kulit, pijatan, kompres hangat dan dingin, TENS, akupunktur 

dan akupresur) serta kognitif dan biobehavioral terapi (meliputi 

latihan nafas dalam, relaksasi progresif, rhytmic breathing, terapi 

musik, bimbingan imaginasi, biofeedback, distraksi, sentuhan 
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terapeutik, meditasi, hipnosis, humor dan magnet). Menurut Kozier et 

al, (2010) menyatakan bahwa nyeri dapat juga diatasi dengan 

beberapa cara diantaranya adalah:  

a) Intervensi fisik  

Intervensi fisik bertujuan menyediakan kenyamanan, 

mengubah respon fisiologis, dan mengurangi rasa takut yang 

berhubungan dengan imobilitas akibat rasa nyeri atau keterbatasan 

aktivitas (Kozier et al, 2010). Intervensi fisik mencakup stimulasi 

kutaneus, imobilisasi, stimulasi saraf elektrik transkutan (TENS) 

dan akupunktur.  

(1) Stimulasi kutaneus 

Stimulasi kutaneus atau counterstimulation merupakan 

istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi tekhnik yang 

dipercaya dapat mengaktivasi opioid endogeneous dan sistem 

analgesia monoamnie. Stimulasi kutaneus efektif dengan cara 

menurunkan pembengkakan, menurunkan kekakuan dan 

meningkatkan serabut saraf berdiameter besar untuk 

menghambat serabut saraf berdiameter kecil sebagai 

penyampai atau reseptor nyeri dengan menggunakan terapi 

dingin, terapi panas, tekanan, getaran atau pijatan (DeLaune & 

Ladner, 2011). Tekhnik stimulasi kutaneus terdiri dari:  

(a) Pijat 
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 Pijat adalah tindakan kenyamanan yang dapat 

membantu relaksasi, menurunkan ketegangan otot dan 

dapat meringankan ansietas karena kontak kontak fisik 

yang menyampaikan perhatian. Pijat juga dapat 

menurunkan intensitas nyeri dengan meningkatkan 

sirkulasi superfisial ke area nyeri (Kozier et al, 2010). 

(b) Aplikasi panas atau dingin  

 Aplikasi panas dan dingin dapat dilakukan dengan 

mandi air hangat, bantalan panas, kantung es, pijat es, 

kompres panas atau dingin dan mandi rendam hangat atau 

dingin. Aplikasi ini secara umum meredakan nyeri dan 

meningkatkan penyembuhan jaringan yang luka (Kozier et 

al, 2010).  

 Gatlin dan Schulmeister (2007) menjelaskan bahwa 

terapi panas bekerja dengan cara meningkatkan aliran 

darah ke kulit, melebarkan pembuluh darah, meningkatkan 

oksigen dan pengiriman nutrisi ke jaringan lokal, dan 

mengurangi kekakuan sendi dengan cara meningkatkan 

elastisitas otot (DeLaune & Ladner, 2011). 

(c) Akupresur dan akupunktur  

Berman, Lao, Langenberg, Lee, Gilpin dan 

Hochberg (2004) melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi keefektifan akupunktur sebagai terapi 
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tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri 

pada sendi lutut. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 

perbedaan intensitas nyeri yang signifikan pada responden 

sesudah menjalani terapi akupunktur.  

(d) Stimulasi kolateral  

Stimulasi kolateral dapat dicapai dengan 

menstimulasi kulit diarea yang berlawanan dengan area 

yang sakit (misal; menstimulasi lutut kiri jika nyeri berada 

di lutut kanan). Area kolateral dapat digaruk karena gatal, 

dimasase karena kram, atau diberi kompres dingin atau 

salep analgesik. Metode ini terutama berguna jika area 

yang menyakitkan tidak dapat disentuh karena 

hipersensitif, tidak dapat diakses karena terpasang gips 

atau perban, atau jika nyeri dirasakan di bagian tubuh yang 

telah tidak ada atau nyeri bayangan (Kozier et al, 2010).  

(2) Aromaterapi 

Aromaterapi merupakan penggunaan ekstrak minyak 

esensial tumbuhan yang digunakan untuk memperbaiki mood 

dan kesehatan (Primadiati, 2002). Mekanisme kerja perawatan 

aromaterapi dalam tubuh manusia berlangsung melalui dua 

sistem fisiologis, yaitu sirkulasi tubuh dan sistem penciuman. 

Wewangian dapat mempengaruhi kondisi psikis, daya ingat, 

dan emosi seseorang. Beberapa jenis aromaterapi yang 
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digunakan dalam menurunkan intensitas nyeri adalah 

aromaterapi lemon dan aromaterpi lavender. Aromaterapi 

lemon merupakan jenis aroma terapi yang dapat digunakan 

untuk mengatasi nyeri dan cemas. Zat yang terkandung dalam 

lemon salah satunya adalah linalool yang berguna untuk 

menstabilkan sistem saraf sehingga dapat menimbulkan efek 

tenang bagi siapapun yang menghirupnya (Purwandari, 2014). 

Aromaterapi selain lemon untuk pereda nyeri lainnya 

adalah aromaterapi lavender. Aromaterapi lavender bermanfaat 

untuk relaksasi, kecemasan, mood, dan pada pasca 

pembedahan menunjukkan terjadinya penurunan kecemasan, 

perbaikan mood, dan terjadi peningkatan kekuatan gelombang 

alpha dan beta yang menunjukkan peningkatan relaksasi. 

Gelombang alpha sangat bermanfaat dalam kondisi relaks 

mendorong aliran energi kreativitas dan perasaan segar dan 

sehat (Bangun, 2013).  

Kondisi gelombang alpha ideal untuk perenungan, 

memecahkan masalah, dan visualisasi, bertindak sebagai 

gerbang kreativitas seseorang. Minyak lavender adalah salah 

satu aromaterapi yang terkenal memiliki efek menenangkan. 

Beberapa tetes minyak lavender dapat membantu 

menanggulangi insomnia, memperbaiki mood seseorang, dan 

memberikan efek relaksasi (Bangun, 2013) 
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(3) Imobilisasi  

Mengimobiliasi atau membatasi pergerakan bagian tubuh 

yang menyakitkan misal pada artritis sendi, trauma ekstremitas 

dapat membantu mengatasi episode nyeri akut. Bebat atau alat 

penyangga harus menahan sendi pada posisi fungsi yang 

optimum dan harus digerakkan secara teratur sesuai dengan 

protokol (Kozier et al, 2010).  

(4) Stimulasi saraf elektrik transkutan (TENS)  

TENS adalah sebuah metode pemberian stimulasi 

elektrik bervoltase rendah secara langsung ke area nyeri yang 

telah teridentifikasi, ke titik akupresur, di sepanjang kolumna 

spinalis. Stimulasi kutaneus dari unit TENS diperkirakan 

mengkativasi serabut saraf berdiameter besar yang mengatur 

impuls nosiseptif di sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat 

sehingga menghasilkan penurunan nyeri (Kozier et al, 2010). 

(5) Intervensi pikiran-perilaku (kognitif-perilaku) 

Intervensi pikiran-perilaku atau CBI (cognitive 

bebehavioral therapy) adalah suatu pendekatan yang efektif 

dalam manajemen nyeri, merupakan kombinasi antara metode 

farmakologi dan non farmakologi (Zwakhalen, et al, 2006 

dalam DeLaune & Ladner, 2011). CBI didesain untuk 

mengajarkan klien dan memodifikasi sikap dan perilaku klien 

(DeLaune & Ladner, 2011). 
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D. Aromaterapi 

1. Pengertian  

Aromaterapi berasal dari kata “aroma”, yang artinya bau yang 

menarik yang berasal dari tumbuhan (minyak essensial) atau rempah, dan 

berasal dari kata “terapi”, yang artinya suatu perawatan yang dirancang 

untuk pengobatan (Rifkia 2011). Aromaterapi merupakan terapi 

modalitas atau pengobatan alternatif dengan menggunakan sari tumbuhan 

aromatik murni berupa bahan cairan tanaman yang mudah menguap dan 

senyawa aromatik lain dari tumbuhan (Primadiati, 2002). Minyak yang 

digunakan dalam terapi komplementer meliputi minyak atsiri, bunga 

lavender, chamomile, jeruk yang dapat menimbulkan aroma sedatif, 

minyak ylang-ylang yang memberikan efek menenangkan, serta minyak 

melati yang memberikan efek relaksasi. Aromaterapi sering diartikan 

sebagai penggunaan minyak atsiri untuk meningkatkan kesehatan dan 

vitalitas tubuh, pikiran, serta jiwa dengan cara inhalasi, mandi rendam, 

kompres, pemakaian topikal dan pijat (Jaelani, 2009). 

2. Fungsi Aromaterapi 

Aromaterapi adalah pengobatan komplementer tercepat. Saat ini, 

ada berbagai pendekatan untuk mengevaluasi efek fisiologis dan 

psikologis wewangian seperti mengukur perubahan parameter otonom, 

misalnya denyut jantung, laju pernapasan, tekanan darah, suhu kulit; 

perubahan kegiatan gelombang otak, misalnya electroencephalogram; 
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perubahan suasana hati, kinerja kognitif dan emosi (Hongratanaworakit, 

2009). 

Efek dari minyak ini bisa diperoleh melalui penggunaan inhalasi 

menggunakan pembakar minyak atau penyerapan kulit menggunakan 

pijat. Aromaterapi mendorong pelepasan neurotransmiter, seperti 

encephalines dan endorfin yang memiliki efek analgesik dan 

menghasilkan perasaan tenang. Neurotransmitter lain yang dikeluarkan 

dapat memperbaiki suasana hati. Efek analgesik minyak esensial dalam 

konteks pendekatan holistik untuk manajemen nyeri kronis, dapat 

digunakan sebagai tambahan atau alternatif untuk pendekatan medis 

konvensional. Aplikasi langsung dari minyak esensial pada kulit dapat 

mengurangi peradangan, memberikan anestesi dan analgesia, mengurangi 

kejang, dan menciptakan kehangatan atau pendinginan. Minyak atsiri 

dapat secara positif mempengaruhi suasana hati seseorang, pola tidur, 

tingkat energi, rasa percaya diri dan kontrol dalam manajemen nyeri 

(Potts, 2009). 

3. Jenis-jenis dan khasiat aromaterapi 

Beberapa jenis aromaterapi yaitu aromaterapi lavender (Lavandula 

Angustifolia), cendana (Santalum Album), rosemary (Rosemarinus 

Officinalis), Chamomile (Matricaria Chamomile) dan lemon (Citrus 

Lemon). Aromaterapi yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri yaitu 

aromaterapi lavender karena aromaterapi ini memiliki salah satu khasiat 

yaitu merilekskan. Aromaterapi ini berasal dari bagian bunga dan 
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kelopak bunga yang berkhasiat untuk mengharmonisasikan, meredakan, 

menyeimbangkan, menyegarkan, merilekskan dan menenangkan. Minyak 

lavender digunakan untuk membantu dalam meringankan rasa mudah 

marah, gelisah, stres, meringankan otot pegal, gigitan, sengatan, sebagai 

antiseptik, menyembuhkan insomnia, sakit kepala dan dapat digunakan 

secara langsung pada rasa sakit dari luka bakar atau melepuh ringan 

(Sharma, 2011). 

Menurut Huck, aroma berpengaruh langsung terhadap otak 

manusia, mirip narkotika. Hidung memiliki kemampuan untuk 

membedakan lebih dari 100.000 bau yang berbeda yang sangat 

berpengaruh pada otak yang berkaitan dengan suasana hati, emosi, 

ingatan, dan pembelajaran. Menghirup aroma lavender maka akan 

meningkatkan gelombang-gelombang alfa di dalam otak dan gelombang 

inilah yang membantu kita untuk merasa rileks (Simkin, 2008). 

Bunga yang digunakan untuk aromaterapi adalah lavendula atau 

biasa disebut lavender. Lavender adalah tumbuhan berbungan dalam 

suku lamiaceae yang memiliki 25-30 spesies. Lavender berasal dari 

wilayah selatan laut tengah Afrika tropis dan ke timur sampe India. Saat 

ini lavender telah ditanam dan dikembangkan di seluruh dunia. Tanaman 

cantik dan berbungan kecil berwarna ungu ini memiliki khasiat yang 

sangat bermanfaat bagi manusia. Minyak aromaterapi lavender dikenal 

sebagai minyak penenang, efek sedative lavendula angustifolia terjadi 
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karena adanya senyawa-senyawa coumarin dalam minyak tersebut 

(Ogan, 2005). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis aromaterapi 

lavender. Bunga lavender memiliki nama latin Lavandula angustifolia, 

berwarna lembayung muda. Sari minyaknya diambil dari bagian pucuk 

bunga, selain mampu mengusir nyamuk ternyata juga memberikan efek 

meningkatkan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, rasa 

keterbukaan, dan keyakinan. Selain itu juga mengurangi rasa tertekan, 

stres, rasa sakit saat menstruasi, emosi yang tidak seimbang, histeria, rasa 

frustrasi, dan kepanikan. Lavender tumbuh dan dibudidayakan di seluruh 

penjuru dunia (Hutasoit, 2002 dalam Astuti, 2009). 

4. Cara Pemberian 

1) Dihirup 

Penggunaan aromaterapi dengan cara menghirup dianggap 

sebagai cara yang paling mudah dan cepat. Menghirup uap 

aromaterapi biasa disebut dengan teknik inhalasi. Beberapa tetes 

minyak diteteskan ke dalam baskom yang berisi air panas, kemudian 

wajah dihadapkan ke atas baskom dengan menutup kepala dan muka 

menggunakan handuk, dengan cara ini uap yang naik dapat terhirup 

seluruhnya (Vitahealth, 2006). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Katylaksa (2011), 

aromaterapi bisa dihirup dengan meneteskan 6 tetes minyak rosemary 

di kapas yang kemudian diletakkan di depan hidung dengan jarak 2 
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cm selama 4 menit. Menurut La Torre (2003), satu sampai lima tetes 

lavender yang dihirup dari tisu wajah selama sekitar 5 sampai 10 

menit dapat menenangkan dan merelaksasi. 

2) Penguapan 

Alat yang digunakan untuk menyebarkan aromaterapi dengan 

cara penguapan biasanya terbuat dari keramik atau tanah liat. Alat ini 

mempunyai rongga seperti gua untuk meletakkan lilin kecil atau 

lampu minyak dan bagian atas terdapat cekungan seperti cangkir 

biasanya terbuat dari kuningan untuk meletakkan sedikit air dan 

beberapa tetes minyak esensial (Sharma, 2011). Sekarang ini terdapat 

alat baru untuk menguapkan aromaterapi yaitu dengan menggunakan 

brunner electric aromatherapy, proses pemanasannya menggunakan 

energi listrik. Mangkuk pada alat ini terbuat dari kuningan dan 

memuat sekitar 100 ml air. Minyak esensial sebanyak 10 ml (1 ml 

sama dengan 20 tetes) dapat digunakan untuk mencampuri pelarut air 

sebanyak 1000 ml. Untuk mencampuri 100 ml air maka dapat 

digunakan 1 ml atau 20 tetes minyak esensial (Astuti, 2009). Cara 

penggunaannya adalah mengisi cekungan cangkir pada tungku dengan 

air dan tambahkan beberapa tetes minyak esensial, kemudian nyalakan 

lilin, lampu minyak atau listrik. Setelah air dan minyak menjadi panas, 

penguapan pun terjadi dan seluruh ruangan akan terpenuhi dengan bau 

aromatik. Proses penguapan dapat berlangsung sekitar lima sampai 

enam jam (Sharma, 2011). 
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3) Pijatan 

Pijat merupakan salah satu bentuk pengobatan yang sangat 

sering dikolaborasikan dengan aromaterapi. Beberapa tetes minyak 

esensial dicampurkan dalam minyak untuk pijat sehingga dapat 

memberikan efek simultan antara terapi sentuhan dan terapi wangi-

wangian. Pijatan dapat memperbaiki peredaran darah, mengembalikan 

kekenyalan otot, membuang racun dan melepaskan energi yang 

terperangkap di dalam otot. Wangi-wangian memicu rasa senang dan 

sehat (Sharma, 2011). 

4) Topikal atau dioles 

Menurut penelitian Ballard (2007), penggunaan essensial oil 

dengan cara dioles terbukti mampu menurunkan agitasi pada pasien 

demensia. Minyak Melisa dicampur dengan lotion standart yang sudah 

diuji formulasi dan keamanannya sesuai dengan dosis. Kemudian 

lotion tersebut dioleskan ke wajah dan lengan pasien dengan kurun 

waktu 2 kali sehari dalam 4 minggu. Tidak ditemukan efek samping 

dalam penelitian tersebut. 

5) Semprotan untuk ruangan 

Minyak esensial bersifat lebih alami daripada aerosol yang dapat 

merusak ozon dalam penggunaannya sebagai pewangi ruangan. 

Penggunaannya adalah dengan menambahkan sekitar 10-12 tetes 

minyak esensial ke dalam setengah liter air dan menyemprotkan 
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campuran tersebut ke seluruh ruangan dengan bantuan botol 

penyemprot (Hapsari, 2011). 

6) Mandi dengan berendam 

Mandi dengan berendam merupakan cara yang paling mudah untuk 

menikmati aromaterapi. Tambahkan beberapa tetes minyak aroma ke 

dalam air berendam, kemudian berendamlah selama 20 menit. 

E. Lavender 

1. Definisi 

Bunga lavender memiliki nama latin Lavandula angustifolia, 

berwarna lembayung muda. Sari minyaknya diambil dari bagian pucuk 

bunga, selain mampu mengusir nyamuk ternyata juga memberikan efek 

meningkatkan ketenangan, keseimbangan, rasa nyaman, rasa 

keterbukaan, dan keyakinan. Selain itu juga mengurangi rasa tertekan, 

stres, rasa sakit saat menstruasi, emosi yang tidak seimbang, histeria, rasa 

frustrasi, dan kepanikan. Lavender tumbuh dan dibudidayakan di seluruh 

penjuru dunia (Hutasoit, 2002 dalam Astuti, 2009). 

2. Manfaat Minyak Lavender 

Minyak lavender berwarna jernih sampai kuning pucat dengan bau 

wangi yang sangat khas. Minyak lavender adalah salah satu aromaterapi 

yang terkenal memiliki efek sedatif, hypnotic, dan anti-neurodepresive 

baik pada hewan maupun pada manusia. Karena minyak lavender dapat 

memberi rasa tenang, sehingga dapat digunakan sebagai manajemen 

stres. Kandungan utama dalam minyak lavender adalah linalool asetat 
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yang mampu mengendorkan dan melemaskan sistem kerja urat-urat 

syaraf dan otot-otot yang tegang. Dikatakan juga linalool menunjukkan 

efek hypnotic dan anticonvulsive pada percobaan menggunakan tikus. 

Karena khasiat inilah bunga lavender sangat baik digunakan sebagai 

aromaterapi. Selain itu, beberapa tetes minyak lavender dapat membantu 

menanggulangi insomnia, memperbaiki mood seseorang, menurunkan 

tingkat kecemasan, meningkatkan tingkat kewaspadaan, dan tentunya 

dapat memberikan efek relaksasi (Mc Lain, 2009). 

Aroma  terapi  lavender bekerja dengan mempengaruhi tidak hanya 

fisik melainkan juga tingkat emosi (Jaelani, 2009). Aromaterapi bekerja 

dengan merangsang sel-sel saraf penciuman dan  mempengaruhi kerja 

sistem limbik dengan meningkatkan perasaan positif dan rileks. Sewaktu 

menarik nafas rangsangan bau mendatangi sel-sel pengindra lewat difusi 

melalui udara. Molekul bau terikat langsung melalui reseptor pembau 

atau  ke protein pengikat spesifik yang membawa bau ke  reseptor dan 

menyebabkan saraf menyalakan potensial aksi. Seluruh peristiwa 

disampaikan ke sistem limbic yang bertanggung  jawab terhadap emosi 

dan otak mendaftar sebagai bau  yang spesifik otak kemudian 

mengeluarkan serotonin yang membuat perubahan fisiologis pada tubuh, 

pikiran dan  jiwa dan menghasilkan efek menenangkan pada tubuh. 

3) Kerja Minyak Lavender sebagai Media Relaksasi 

Indra penciuman memiliki peran yang sangat penting dalam 

kemampuan kita untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup 
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kita. Dalam sehari kita bisa mencium lebih kurang 23.040 kali. Bau-

bauan dapat memberikan peringatan pada kita akan adanya bahaya dan 

juga dapat memberikan efek menenangkan (relaksasi). Tubuh dikatakan 

dalam keadaan relaksasi adalah apabila otot-otot di tubuh kita dalam 

keadaan tidak tegang. Keadaan relaksasi dapat dicapai dengan 

menurunkan tingkat stres, baik stres fisik maupun psikis, serta siklus 

tidur yang cukup dan teratur (Gedney, 2009). 

Minyak lavender dengan kandungan linalool-nya adalah salah satu 

minyak aromaterapi yang banyak digunakan saat ini, baik secara inhalasi 

(dihirup) ataupun dengan teknik pemijatan pada kulit. Aromaterapi yang 

digunakan melalui cara inhalasi atau dihirup akan masuk ke sistem 

limbic dimana nantinya aroma akan diproses sehingga kita dapat 

mencium baunya. Pada saat kita menghirup suatu aroma, komponen 

kimianya akan masuk ke bulbus olfactory, kemudian ke limbic sistem 

pada otak. Limbic adalah struktur bagian dalam dari otak yang berbentuk 

seperti cincin yang terletak di bawah cortex cerebral. Tersusun ke dalam 

53 daerah dan 35 saluran atau tractus yang berhubungan dengannya, 

termasuk amygdala dan hipocampus. Sistem limbic sebagai pusat nyeri, 

senang, marah, takut, depresi, dan berbagai emosi lainnya. Sistem limbic 

menerima semua informasi dari sistem pendengaran, sistem penglihatan, 

dan sistem penciuman. Sistem ini juga dapat mengontrol dan mengatur 

suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Amygdala sebagai bagian dari sistem 

limbic bertanggung jawab atas respon emosi kita terhadap aroma. 
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Hipocampus bertanggung jawab atas memori dan pengenalan terhadap 

bau juga tempat dimana bahan kimia pada aromaterapi merangsang 

gudang-gudang penyimpanan memori otak kita terhadap pengenalan bau-

bauan. Minyak lavender adalah salah satu aromaterapi yang terkenal 

memiliki efek menenangkan. 

Menurut penelitian yang dilakukan terhadap tikus, minyak lavender 

memiliki efek sedasi yang cukup baik dan dapat menurunkan aktivitas 

motorik mencapai 78%, sehingga sering digunakan untuk manajemen 

stres. Beberapa tetes minyak lavender dapat membantu menanggulangi 

insomnia, memperbaiki mood seseorang, dan memberikan efek relaksasi 

(Snow, 2006). 

Penelitian lain yang dilakukan terhadap manusia mengenai efek 

aromaterapi lavender untuk relaksasi, kecemasan, mood, dan 

kewaspadaan pada aktivitas EEG (Electro Enchepalo Gram) 

menunjukkan terjadinya penurunan kecemasan, perbaikan mood, dan 

terjadi peningkatan kekuatan gelombang alpha dan beta pada EEG yang 

menunjukkan peningkatan relaksasi. Didapatkan pula hasil yaitu terjadi 

peningkatan secara signifikan dari kekuatan gelombang alpha di daerah 

frontal, yang menunjukkan terjadinya peningkatan rasa kantuk (Diego, 

2008). 

d. Cara membuat minyak aromaterapi lavender 

  Cara paling mudah untuk mengekstrak esensi dari lavender adalah 

dengan merendam bunga lavender dalam minyak tanpa aroma di wadah 
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kaca kecil. Tutup rapat-rapat, biarkan sari dari bunga lavender terserap ke 

dalam minyak. Biarkan selama 48 jam dan kocoklah setiap 12 jam sekali. 

Setelah 48 jam saringlah minyak yang didapat dari campuran bunga 

lavender dan minyak tersebut. Peras halus untuk memperoleh semua 

minyak lavender.   

F. Pengaruh aromaterapi Lavender terhadap Nyeri Haid (Dismenorea) 

Pengaruh aromaterapi terhadap kenyamanan dapat diukur dengan 

melihat berbagai indikator yang memperlihatkan kenyamanan. Indikator 

tersebut adalah interprestasi terhadap aromaterapi itu sendiri akan 

menujukkan emosi fight or fight, interperetasi terhadap rasa nyaman yang 

didapat dari efek aromaterapi, pernyataan bahwa aromaterapi meningkatkan 

kinerja, peningkatan konsentrasi, pikiran lebih tenang, jiwa menjadi sejuk 

(Price & Wilson, 2009). Respon non verbal menunjukkan kenyamanan 

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

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

(Atkinson, 2009) 

Aromaterapi (aromatherapy) merupakan suatu cara penyembuhan 

dengan menggunakan minyak esensial yang sangat pekat dan berbau khas, 

yang diambil dari sari tanaman (Sinclair, 2009). Menurut Koesoemardiyah 

(2009) aromaterapi digunakan untuk mempengaruhi emosi seseorang dan 

membantu meredakan gejala penyakit. Minyak lavender merupakan minyak 

esensial yang paling populer. 
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Aromaterapi lavender berpengaruh dalam penurunan skala nyeri haid. 

Hal ini disebabkan pada saat seseorang menghirup aromaterapi lavender, 

molekul yang mudah menguap (volatile) dari minyak tersebut dibawa ke 

sel-sel reseptor dihidung. Ketika molekul-molekul tersebut menempel pada 

rambut-rambut halus di hidung, maka terjadilah suatu pesan elektrokimia 

yang akan ditransmisikan melalui saluran olfactory ke otak kemudian ke 

sistem limbik (Koensoemardiyah, 2009). Dimana akan merangsang 

hipotalamus untuk melepaskan hormon serotonin dan hormon endorphin, 

yang mana fungsi hormon serotonin yaitu dapat memperbaiki suasana hati 

sedangkan hormon endorphin sebagai penghilang rasa sakit alami serta 

menghasilkan perasaan rileks, tenang dan senang. Ketika seseorang 

menghirup aromaterapi lavender selama 15-30 menit maka dapat 

mengendorkan otot-otot yang mengalami ketegangan dan kemudian dapat 

membuka aliran darah yang sempit sehingga dapat menurunkan nyeri haid 

(Mangoenprasodjo, 2009) 

Hasil penelitian dari Lestari pada tahun 2012 mengenai perbedaan 

dismenore primer sebelum dan sesudah diberikan aromaterapi lavender 

didapatkan hasil bahwa sebelum diberikan aromaterapi terdapat 58,8% 

responden dengan nyeri sedang dan 41,2% responden dengan nyeri berat. 

Setelah diberikan aroma terapi lavender terdapat perubahan yang signifikan, 

hal itu ditujukkan dengan 64,7% responden mengalami penurunan nyeri 

menjadi nyeri ringan dan 35,3% responden dengan nyeri sedang. 
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G. Kerangka Teori 

Kerangka teori atau kerangka pikir adalah kesimpulan dari Tinjauan 

Pustaka yang berisi tentang konsep-konsep teori yang dipergunakan atau 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan (Suparyanto, 2009). 

 

 

 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Proverawati & Misaroh (2009), Prawirohardjo (2009), Irianto (2014),  

Faktor Penyebab 

a. Faktor konstitusi 

b. Faktor kejiwaan 

c. Faktor endokrin 

d. Faktor obstruksi  

e. Faktor alergi 

Jenis Dismenorea 

a. Primer 

b. Sekunder  

 

Gejala Dismenorhea 

a. Nyeri 

b. Mual & muntah 

c. Diare 

d. Sakit kepala 

Menstruasi 

Kelainan menstruasi: 

a. Polimenorea 

b. Amenorea 

c. Dismenorea  

Penanganan Nyeri: 

1. Farmakologis 

Pemberian secara 

intravena maupun 

intramuskuler misalnya 

dengan meperidin 75-

100mg atau dengan 

morfin sulfat 10-15mg 

2. Non Farmakologis 

a. Stimulasi kutaneus 

(Pijat, Aplikasi panas 

atau dingin, 

Akupresur dan 

akupunktur, Stimulasi 

kolateral) 

b. Aromaterapi 

c. Imobilisasi  

d. Stimulasi saraf 

elektrik transkutan 

(TENS) 

e. Intervensi pikiran-

perilaku (kognitif-

perilaku) 
 

Nyeri 

Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi nyeri: 

1. Faktor fisiologis 

(umur, jenis 

kelamin, kelelahan, 

gen dan neurologi) 

2. Faktor sosial 

3. Faktor spiritual 

4. Faktor psikologis 

5. Faktor budaya 

Aromaterapi Lavender 
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H. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep atau kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran 

pada penelitian yang dirumuskan dari fakta-fakta, observasi dan tinjauan 

pustaka.  Kerangka konsep menurut teori, dalil atau konsep-konsep yang akan 

dijadikan dasar untuk melakukan penelitian (Saryono, 2010). 

Variabel Independen        Variabel Dependen 

  

   

 

 

 

         

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

 

 

 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis dalam suatu penelitian berarti jawaban sementara penelitian, 

patokan duga, atau dalil sementara, yang kebenarannya akan dibuktikan dalam 

penelitian tersebut. Setelah melalui pembuktian, maka hipotesis dapat benar 

 

  = tidak diteliti 

  = arah 

penelitian 

Pemberian Aromaterapi 

Lavender 

Nyeri Haid (Dismenorea) 

 

Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi nyeri: 

1. Faktor fisiologis (jenis 

kelamin, kelelahan, gen dan 

neurologi) 

2. Faktor sosial 

3. Faktor spiritual 

4. Faktor psikologis 

5. Faktor budaya 

 

  = diteliti 
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atau salah, bisa diterima bisa ditolak (Notoatmodjo, 2010).  Adapun hipotesa 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Ada pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri haid (dismenore) 

pada mahasiswi Prodi Keperawatan S1 di Fakultas Ilmu Kesehatan 

(FIKES) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Ho: Tidak ada pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri haid 

(dismenore) pada mahasiswi Prodi Keperawatan S1 di Fakultas Ilmu 

Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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