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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang direncanakan adalah penelitian analitik, merupakan 

penelitian yang tidak hanya mendiskripsikan tapi juga menganalisa hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan medote penelitian quasi 

eksperiment dengan desain rancangan One group pre test and post test. Perlakuan 

pada penelitian ini adalah intervensi responden yang mengalami mual muntah 

pada semua usia kehamilan yaitu dilakukan inhalasi aromaterapi lemon. 

Desain penelitian adalah One group pre test and post test merupakan 

pengembangan dari desain sebelumnya dimana terdapat pre test sebelum 

dilakukan perlakuan. Desain penelitian dengan model the one group pretest-

posttest desingn dapat digambarkan sebagai berikut (Ismail, 2018) 

 

    

 

Gambar 2. Desain Penelitian One Group Pre Test and Post Test 

Keterangan: 

A = Kelompok ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum   

X = Pemberian perlakuan dengan inhalasi aromaterapi lemon 

A1 = Pengamatan awal sebelum diberikan aromaterapi lemon  

A2 = Pengamatan setelah diberikan aromaterapi lemon 

 

A  : A1 X A2 
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B.Alur Penelitian 

  

Gambar 3. Alur Penelitian  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Praktek Mandiri Bidan N.S yang beralamat di 

Jalan Uluwatu gang Bukit Sari No. 2B Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan 

Kabupaten Badung.  Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2021. 

Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena jumlah kunjungan ibu hamil dengan 

Emesis Gravidarum di PMB N.S memenuhi jumlah sampel yang diharapkan 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari pengurusan ijin 

penelitian pada awal bulan April tahun 2021 sampai tanggal 15 Mei 2021.pada 

Tanggal 3 April dilakukan pencarian sampel penelitian dilanjutkan penggalian data 

dengan kuisioner untuk menentukan kriteria inklusi serta pemberian intervensi 

berupa inhalasi aromaterapi lemon selama 4 hari yang dilanjutkan dengan evaluasi 

intensitas mual muntah kedua pada hari ke empat. Penelitian ini berlangsung sampai 

tanggal 15 Mei 2021. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan individu, keadaan atau gejala yang dijadikan 

obyek penelitian (Siregar, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 

hamil yang mengalami emesis gravidarum yang berkunjung ke PMB N.S pada 

bulan April sampai dengan Mei 2021. diperoleh 30 ibu hamil yang mengalami 

emesis gravidarum. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili 

populasi dalam penelitian (Siregar, 2019). Sampel pada penelitian ini yaitu ibu 
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hamil dengan emesis gravidarum yang melakukan pemeriksaan di PMB N.S yang 

memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi dan eksklusi pada 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum yang tidak alergi terhadap 

aromaterapi lemon 

2) Ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum yang tidak mempunyai 

riwayat penyakit gastrointestinal 

3) Ibu hamil dengan emesis gravidarum yang tidak menggunakan pengobatan 

alternatif selain aromaterapi lemon untuk megurangi mual muntahnya. 

4) Ibu hamil yang bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu Hamil yang mempunyai riwayat penyakit kanker, gangguan sirkulasi 

dan jantung. 

2) Ibu hamil yang mengalami gangguan saluran nafas nafas atas maupun 

bawah 

3) Ibu hamil yang menggunakan intervensi obat anti emetik untuk mengurangi 

mual muntah 

c. Kriteria Drop Out 

Yaitu Ibu hamil dengan emesis gravidarum yang menjadi responden tetapi 

selama waktu penelitian ketika mual muntah tidak menggunakan aromaterapi 

lemon hingga waktu evaluasi. 

3. Jumlah dan Besar Sampel  

Jumlah besar sampel dihitung dengan rumus Slovin (Ismail, 2018).  
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Rumus Slovin adalah 

   

Keterangan:  

n = ukuran sampel atau besar sampel  

N = ukuran populasi  

E = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolerin; e = 0,1. 

Berdasarkan rumus tersebut, maka besar sampel dalam penelitian ini adalah: 

n =  
43

1+(43.0,12)
 

n =  
43

1+0,43
=   

43

1,43
 

n = 30,06 di bulatkan menjadi 30 

Selama proses penelitian diperoleh 26 responden yang memenuhi kriteria 

inklusi dan 3 responden yang masuk dalam kriteria eksklusi, 2 diantaranya 

memiliki riwayat asma serta 1 responden mengalami hiperemesis yang dirujuk ke 

Rumah Sakit.  

Sampel penelitian yang diperoleh dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak 

26 ibu hamil dengan emesis gravidarum. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu 

dan kondisi pandemi COVID -19 , Peneliti melakukan anamnese langsung kepada 

responden pada hari pertama dan dilanjutkan pemberian aromaterapi lemon selama 

4 hari dan dilakukan evaluasi derajat mual muntahnya pada hari ke -4 dengan 

kuesioner puqe baik secara langsung kunjungan maupun ditanyakan melalui 

telepon kepada responden. peneliti hanya dapat mengumpulkan sampel yang 
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terjangkau sesuai dengan waktu yang ditentukan serta kunjungan ibu hamil yang 

ada. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling jenis “Purposive Sampling” yaitu peneliti 

mengumpulkan sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti 

sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal 

sebelumnya dan berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan (Nursalam 

2016).  

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Informasi data yang diperlukan dalam Penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari ibu hamil yang mengalami 

emesis gravidarum yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ibu hamil dengan Emesis Gravidarum dilakukan dengan 

cara memberikan lembar kuesioner yang berisikan identitas, Riwayat penyakit, 

status gravida serta penilaian skala mual muntah sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Peneliti meminta ijin kepada PMB NS untuk melakukan penelitian di PMB yang 

dikelola oleh Bidan NS Jimbaran. Pada tanggal 3 April 2021 peneliti melakukan 

pencarian sampel penelitian, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 
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Peneliti menggali informasi mengenai jumlah kunjungan ibu hamil yang 

mengalami Emesis Gravidarum di PMB NS di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta 

Selatan Kabupaten Badung. Pengumpulan data dilakukan sesudah mendapat 

persetujuan dan pengurusan “ethical clearience”. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara langsung dengan pasien dan hasil kuesioner sebelum 

intervensi dan sesudah intervensi selama 4 hari. Penelitian dimulai dengan 

penjelasan tentang tujuan, manfaat penelitian, ditanya kesediaannya untuk menjadi 

responden penelitian, penjelasan prosedur aromaterapi lemon dilakukan dengan 

lembar SOP inhalasi aromaterapi dan  bahan-bahan yang akan diberikan untuk 

mengurangi mual muntah selama penelitian, syarat-syarat yang harus dipatuhi  dan 

dilanjutkan dengan menandatangani informed consent oleh ibu hamil. Untuk 

pengisian lembar kuesioner dilakukan responden sebelum dilakukan intervensi 

inhalasi aromaterapi dan selanjutnya akan diberikan intervensi inhalasi aromaterapi 

selama 4 hari dan dilakukan evaluasi dengan kuisioner PUQE pada 12 jam terakhir 

hari ke – 4. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan covid-

19 dengan memakai APD tingkat II. 

b.Peneliti menganalisa data sesudah semua responden menyelesaikan tahap 

eksperimennya dan mengevaluasi intensitas mual muntah sesudah dilakukan 

intervensi inhalasi aromaterapi lemon di hari ke-4 dengan membandingkan 

frekuensi emesis gravidarum sebelum dan sesudah intervensi aromaterapi dengan 

skala numerik dan menyimpulkannya dengan kriteria tidak mual muntah,  sedang, 

ringan dan berat.  

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini adalah : 
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a. Kuesioner data demografi dan keluhan mual muntah responden 

Data karakteristik responden diperoleh melalui lembar pengumpul data berupa 

kuesioner. Pengumpulan data demografi dilakukan peneliti. Setiap item harus diisi 

lengkap yaitu inisial, nomor responden, usia ibu, usia kehamilan, paritas, suku, 

pendidikan terakhir, pekerjaan Data ini diisi oleh peneliti berdasarkan keterangan 

dari ibu hamil.  

b. Lembar kuesioner pengukuran mual dan muntah 

Pengukuran mual dan muntah menggunakan kuesioner mual dan muntahyaitu 

PUQE-24 (24-hour Pregnancy Unique Quantification of Emesis) untuk tujuan 

penelitian. Kuesioner ini berisi pertanyaan tentang mual dan muntah dengan hasil 

Score yaitu mual ringan 1-6, sedang 7-12, berat 13-15.  

c. Alat dan bahan  : Tissue non alcohol dan non parfum sebagai media pemberian 

aromaterapi dan Minyak Essensial oil Lemon 100%. 

d. SOP (Standard Operating Procedure) pemberian aromaterapi lemon 

 Tindakan pemberian aromaterapi lemon dengan metode  inhalasi yang 

ditujukan untuk ibu hamil  yang mengalami mual dan muntah guna mengurangi 

mual dan muntah.SOP (Standard Operating Procedure)yang dilaksanakan antara 

lain : 

Persiapan alat dan bahan:  

1. Peneliti menyediakan kemasan essensial oil lemon 100% tanpa merk dalam 

kemasan berukuran 10 ml yang dibeli dari toko.  

2. Tiap kemasan esensial oil lemon mengandung 100% ekstrak kulit buah lemon  

Persiapan responden: 

1. Ibu diminta untuk berada dalam posisi duduk atau berbaring  
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2. Ibu dalam kedaan sadar, tidak mengkonsumsi obat-obatan anti mual dan 

muntah, dan tidak dalam keadaan sangat lapar. 

3. Ibu dapat bernafas biasa dan tanpa menggunakan alat bantu nafas  

4. Peneliti meminta alamat rumah dan nomor telepon atau nomor handphone 

untuk membantu ibu dalam pemberian aromaterapi lemon.  

Persiapan lingkungan: 

1. Peneliti menyediakan ruangan tempat pemberian aromaterapi lemon tidak 

pengap dan mempunyai sirkulasi yang baik dan terbuka  

2. Peneliti memastikn lingkungan tempat pemberian aromaterapi lemon aman dari 

bahaya.  

Prosedur Tindakan:  

1. Peneliti menyiapkan kemasan essensial oil lemon berukuran 10 ml  

2. Peneliti menyiapkan tissue tanpa pewangi atau alcohol satu lembar  

3. Peneliti meminta ibu mengisi kuesioner (pre test) hari pertama yang berisi 

tentang data demografi dan pertanyaan tentang mual dan muntah dalam 

sehari  

4. Peneliti memberikan aromaterapi lemon pada hari pertama  

5. Peneliti meneteskan esensial oil lemon sebanyak 3 tetes ke selembar tissue 

tanpa pewangi atau alcohol  

6. Peneliti meminta ibu untuk tetap rileks dengan posisi duduk atau berbaring  

7. Peneliti mendekatkan tissue yang sudah diberikan esensial oil lemon ± 2-3 cm 

dari hidung ibu  
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8. Peneliti meminta ibu untuk menarik nafas dalam dan meminta ibu menghirup 

aromaterapi lemon selama kurang lebih 1-10 menit  

9. Peneliti menganjurkan ibu untuk memakai aromaterapi lemon pada hari kedua 

setiap kali ibu mengalami mual dan muntah sesuai dengan prosedur seperti 

contoh peragaan diatas 

10. Peneliti menganjurkan ibu untuk memakai aromaterapi lemon pada hari ketiga 

setiap kali ibu mengalami mual dan muntah sesuai dengan prosedur seperti di 

atas.  

Tahap Penutup  

 Peneliti meminta ibu mengisi kuesioner (post test) hari keempat yang berisi tentang 

data demografi dan pertanyaan tentang mual dan muntah dalam sehari. 

Pengambilan data dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dengan 

memakai APD tingkat II 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang terkumpul akan dilakukan pengolahan data sesuai dengan tahapannya 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Editing meliputi kegiatan koreksi dan seleksi data yang sudah dikumpulkan, 

data diperiksa satu persatu baik data primer maupun data skunder, jika terdapat data 

yang meragukan maka akan dikaji ulang sampai benar benar bisa disimpulkan. 

sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam menganalis data penelitian. 

b. Pengkodean (coding) 
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Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) 

Coding sebelum perlakuan 

1 = Mual muntah ringan 

2 = Mual muntah sedang 

3 = Mual muntah berat 

Coding sesudah perlakuan 

1 = Mual muntah ringan 

2 = Mual muntah sedang 

3 = Mual muntah berat 

c. Scoring 

Skoring adalah memberikan skor terhadap item-item pernyataan pada alat ukur 

yang berupa lembar kuesioner PUQE (Pregnancy-Unique Quantification of 

Emesis and Nausea) 

1 = Mual muntah ringan = nilai 1 – 6  

2 = Mual muntah sedang = nilai 7 – 12  

3 = Mual muntah berat = nilai 13-15 

d. Memasukkan data (entry) 

Setelah pemberian skor, kemudian data dimasukkan ke computer untuk 

dianalisis dan diubah dengan program komputer. 

e. Pengecekan data (cleaning) 

Cleaning adalah mengecek kembali data yang telah dimasukkan untuk 

mengetahui ada kesalahan atau tidak. 

f. Tabulasi (tabulating) 

Tabulasi adalah malakukan pengecekan data untuk mengantisipasi kesalahan 
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selanjutnya data ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis univariat. Analisis univariat 

bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel. 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan 

persentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2018). Analisis univariat pengolahan 

data menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑋 =
𝑓

𝑛
100% 

Keterangan: 

X =Hasil Presentasi 

f = Frekuensi hasil pencapaian 

n = Total Responden 

b. Analisis Bivariat 

Untuk menentukan uji statistik, maka harus disesuaikan dengan skala 

pengukuran jenis penelitian. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 

adalah dengan analisis bivariat. Analisis bivariat yaitu digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, 

digunakan uji non parametric yaitu uji Wilcoxon test (Dahlan, 2018). 

 

F. Etika Penelitian  

Penelitian ini menggunakan subjek manusia, maka seharusnya peneliti 

meyakini bahwa responden wajib dilindungi dengan memperhatikan tiga prinsip 

dasar penelitian (Syahputra, 2018).  
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Tiga prinsip dasar etika yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:  

1. Menghormati Harkat dan Martabat Manusia (Respect for persons) 

Peneliti menghormati harkat dan martabat manusia, otonomi, perbedaan 

nilai budaya dan menjamin kerahasian sebagai subjek peneliti. Untuk itu peneliti 

melakukan persetujuan setelah penjelasan (informed consent). 

2. Manfaat (Beneficence) 

 Penelitian ini harus memberikan manfaat yang nyata karena 

mengikutsertakan manusia sehingga harus memiliki persiapan yang matang, 

memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan kerugian dan kesalahan, serta 

memperlakukan setiap orang dengan layak secara moral serta bermanfaat untuk 

responden dari penelitian yang dilakukan.  

3. Keadilan (Justice)   

Peneliti harus berlaku adil dalam melakukan penelitian tanpa membedakan 

antar subjek penelitian sehingga semua subjek merasa nyaman dan tidak ada 

perasaan direndahkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


