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ABSTRAK 

Masalah kesehatan reproduksi adalah dismenore merupakan masalah yang terkait dengan 

menstruasi. Studi menunjukan prevalensi nyeri menstruasi tertinggi pada wanita remaja, remaja 

yang mengalami dismenore tersebut melaporkan rasa nyeri yang menggangu aktivitas sehari-

hari. Penanganan untuk mengurangi rasa nyeri saat menstruasi salah satunya yaitu 

menggunakan metode massase aroma terapi minyak zaitun. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh massase aroma terapi minyak zaitun terhadap nyeri dismenore pada 

mahasiswi tingkat I dan II prodi DIII kebidanan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu. Penelitian 

ini menggunakan pre eksperimen dalam satu kelompok (one group pre-post test design) variabel 

dependent nyeri sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik Accidental Sampling dengan menggunakan kriteria yang berjumlah 41 orang 

mahasiswi yang mengalami dismenore. Penelitian dilaksanakan 29 Mei-29 Juni 2017. 

Pengambilan data dengan menggunakan lembar observasi dan dianalisis menggunakan 

compared mean paired T-test. Hasil penelitian: (1) Dari 41 orang pada mahasiswi kebidanan 

tingkat I dan II yang mengalami dismenore sebelum  dilakukan massase aroma terapi minyak 

zaitun didapat skala nyeri rata-rata 5,73 dengan standar deviasi 1,450. (2) Dari 41 orang pada 

mahasiswi kebidanan tingkat I dan II yang mengalami dismenore setelah dilakukan massase 

aroma terapi minyak zaitun didapat skala nyeri rata-rata 5,00 dengan standar deviasi 1,414. (3) 

Terdapat pengaruh massase aroma terapi minyak zaitun terhadap nyeri dismenore pada 

mahasiswi tingkat I dan II Prodi DIII Kebidanan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu.  
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