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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan 

atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya, atau antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti (Notoatmodjo, 

2018). Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan seperti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

        : Variabel yang diteliti 

        : Variabel yang dikendalikan 

    : Hubungan yang diteliti 

    : Hubungan yang tidak diteliti 

Gambar 1. Kerangka konsep 

Emesis 

Gravidarum 

Aromaterapi 

Lemon 

 

Derajat  

Emesis Gravidarum 

 Faktor Yang 

Mempengaruhi Mual 

Muntah pada 

Kehamilan 

1. Status 

Gravida/Paritas 

2. Hormonal 

3. Psikososial 

4. Masalah 

Pekerjaan 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Efektivitas 

Aroma Terapi: 

1. Dosis 

2. Konsentrasi 

Esensial Oil 

3. Cara 

Penggunaan 
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Lusiana (2015), variabel penelitian adalah sesuatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

a. variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah aromaterapi lemon. 

b. variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah Derajat Emesis 

Gravidarum. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah fenomena observasional yang memungkinkan 

peneliti untuk mengujinya secara empiric apakah outcome yang diprediksi tersebut 

benar atau salah (Swarjana, 2015). Definisi operasional dalam penelitian ini 

dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.  
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Tabel 3 

Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel   Definisi Operasional Alat Ukur   Skala   

Aromaterapi 

Lemon  

Merupakan metode yang digunakan 

peneliti untuk menurunkan 

intensitas mual muntah ibu hamil 

berupa pemberian arromaterapi 

lemon 100% pada tisue nonaroma 

secara inhalasi  dengan jarak 2-3 cm 

dari hidung  selama 5 

menit.dilakukan setiap muncul 

keluhan mual muntah sebelum 

dilakukan evaluasi . 

SOP  - 

Emesis 

Gravidarum 

Suatu kondisi Mual berupa Sensasi 

ingin mengeluarkan makanan. Dan 

muntah berupa pengeluaran isi 

lambung yang cepat dan secara 

paksa dari perut sampai keluar dari 

mulut yang diukur dengan skala 

PUQE . 

Lembar 

kuisioner 

Pregnancy 

Unique 

Quantifica

tion of 

Emesis 

and 

Nausea 

Numerik 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Aromaterapi lemon efektif menurunkan 

Derajat Emesis Gravidarum di Praktek Mandiri Bidan N.S Jimbaran. 

 

 

 


