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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan akan dibahas hasil 

analisis dari penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas aromaterapi lemon 

pada emesis gravidarum di PMB NS Jimbaran.  

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian  

 PMB NS Jimbaran berada pada lokasi yang mudah diakses dan strategis 

dengan luas tanah  20 m x 30 m2 di jalan Uluwatu gang Bukit Sari No. 2B 

Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali.Tidak berada dekat dengan 

pelayanan lainnya ataupun dekat dengan kebisingan kota seperti mall maupun 

pusat perbelanjaan. PMB NS Jimbaran memiliki 7 ruangan, dan setiap ruang 

minimal memiliki diameter 2 x 3 meter dan memiliki penerangan / ventilasi yang 

cukup. 

2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan sebanyak 26 responden yang memenuhi 

kriteria inklusi yaitu ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum yang tidak 

alergi terhadap aromaterapi lemon, tidak mempunyai riwayat penyakit 

gastrointestinal serta tidak mengalami gangguan pernafasan dan yang berhasil 

mengikuti eksperimen sampai waktu yang ditentukan selama 4 hari. 
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Tabel 4 

Data  Karakteristik Responden (tidak termasuk dalam variabel penelitian) 

 

Karakteristik Frekuensi Presentase (%) 

1. Usia: 

< 20 tahun 

21 – 35 tahun 

 

6 

20 

 

23,07 

76,94 

Total 26 100 

2. Pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Bekerja 

 

12 

14 

 

46,15 

53,84 

Total 26 100 

3. Paritas 

Primigravida 

Multigravida 

 

14 

12 

 

53,84 

46,15 

Total 26 100 

4. Umur Kehamilan 

Trimester I 

Trimester II 

 

21 

5 

 

80,76 

19,23 

Total 26 100 

5. Pendidikan : 

     SLTP 

     SLTA 

     Diploma/Sarjana                  

 

5 

20 

 

1 

 

19,23 

76,93 

  3,84 

Total 26 100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 26 responden sebanyak 20 responden (76,94%) 

dengan rentang usia 21-35 tahun, 6 responden (23,07%) usia kurang dari 20 tahun, 

sebanyak 12 responden (46,15%) adalah ibu rumah tangga, 14 responden (53,84%) 

bekerja, sebanyak 14 responden (53,84%) primigravida , 12 responden (46,15%) 
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Multigravida , sebanyak 21 responden (80,76%) terjadi pada trimester pertama, 5 

responden (19,23%) Terjadi pada trimester kedua, 0 responden pada trimester 

ketiga (0%), sebanyak 20 responden (76,93%) dengan pendidikan SLTA. 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan April - Mei 

2021 terhadap ibu hamil dengan Emesis Gravidarum di PMB NS Jimbaran, 

diperoleh hasil 

1) Derajat Emesis Gravidarum sebelum diberikan aromaterapi lemon 

Hasil pengamatan terhadap Ibu Hamil Sebelum Diberikan Aromaterapi Lemon 

digambarkan pada tabel 4 

Tabel 5 

 Derajat Emesis Gravidarum Sebelum diberikan Aromaterapi Lemon. 

No. Intensitas Mual Frekuensi 

(f) 

Prensentase 

(%) 

1. Ringan 2 7,7 

2. Sedang 24 92,3 

3. Berat 0 0 

Total 26 100 

 

Tabel 5 menggambarkan, ibu hamil dengan emesis gravidarum sebelum diberikan 

aromaterapi lemon  

Data pada tabel 4 menunjukkan intensitas ringan sebanyak 2 responden (7,7%) 

dan intensitas sedang 24 responden (92,3%). 
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2) Derajat emesis gravidarum setelah dilakukan aromaterapi lemon 

Tabel 6 

Derajat Emesis Gravidarum Setelah Diberikan Aromaterapi Lemon 

 

No. Intensitas Mual Frekuensi 

(f) 

Prensentase 

(%) 

1. Ringan 24 92,3 

2. Sedang 2 7,7 

3. Berat 0 0 

Total 26 100 

 Tabel 6 menggambarkan 26 responden ibu hamil setelah diberikan aromaterapi 

lemon, Data pada tabel 5 menunjukkan intensitas ringan sebanyak 24 responden 

(92,3%) dan intensitas sedang 2 responden (7,7%). 

3) Perbandingan Derajat emesis gravidarum sebelum dan sesudah pemberian 

aromaterapi lemon. 

Tabel 7 

Derajat Emeses Gravidarum Sebelum dan Sesudah Diberikan Aromaterapi 

Lemon 

 

Parameter Sebelum Setelah Perbedaan 

Rata-rata 

Minimum 

Maksimum 

Standart Deviasi 

8,69 

6 

11 

1,517 

4,62 

3 

7 

1,023 

-4.23 

- 6 

-3 

0,91 

Wilcoxon Signed Rank 

Test 
p = 0.000 

 

Nilai mean sebelum diberikan aromaterapi lemon sebesar 8,69 dengan 

standar deviasi 1,517 dan mengalami penurunan intensitas mual setelah diberikan 

aromaterapi lemon menjadi 4,62 dengan stándar deviasi sebesar 1,023. Hasil uji 

statistik menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test didapatkan nilai  
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𝑝 ≤  𝑎  𝑝 (0,000), maka H1 diterima artinya aromaterapi lemon berpengaruh 

terhadap penurunan emesis gravidarum di PMB NS Jimbaran Pada Bulan April - 

Mei 2021. 

 

B. Pembahasan 

1. Identifikasi Derajat Emesis Gravidarum Sebelum dilakukan Inhalasi  

Aromaterapi Lemon 

Pengamatan Intensitas mual muntah dari 26 responden ibu hamil sebelum 

diberikan aromaterapi lemon nilainya rata- rata 8,69 yang berarti mual muntah 

kategori sedang.dan sebagian besar terjadi pada trimester pertama. 

Emesis Gravidarum biasanya dipengaruhi  beberapa faktor, antara lain 

hormonal, paritas, pekerjaan atau aktivitas dan umur ibu . 

Dari hasil penelitian, sesuai dengan teori rasa mual muntah selama 

kehamilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor 

umur. Usia ibu hamil yang merupakan resiko tinggi adalah usia kurang dari 20 

tahun dan lebih dari 35 tahun. Mual dan muntah terjadi pada umur di bawah 20 

tahun disebabkan karena belum cukupnya kematangan fisik, mental dan fungsi 

sosial dari calon ibu sehingga dapat menimbulkan keraguan jasmani, cinta kasih 

dan perawatan serta asuhan bagi anak yang akan dilahirkan. 

Sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun disebabkan oleh faktor psikologis, 

dimana ibu belum siap hamil lagi atau bahkan tidak menginginkan kehamilan lagi 

sehingga akan merasa tertekan dan menimbulkan stres pada ibu (Manuaba, 2007). 

Umur seseorang merupakan jumlah usia yang secara garis besar menjadi 

indikator dalam kedewasaan dalam setiap pengambilan keputusan yang mengacu 
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pada setiap pengalamannya. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang berfikir dan logis hal ini sesuai dengan 

pendapat Arsenault, 2002. Pada penelitian ini diperoleh rentang usia ibu antara 17 

– 20 tahun ada 6 orang dan 21- 35 tahun sebanyak 20 orang.  

2. Identifikasi Frekuensi Emesis Gravidarum sesudah diberikan 

Aromaterapi Lemon 

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan 26 ibu hamil yang diberi 

aromaterapi lemon, sebagian besar mempunyai nilai intensitas mual muntah 4,62. 

Sebagian besar ibu hamil memiliki intensitas mual muntah kategori ringan setelah 

diberi perlakuan aromaterapi lemon. Mengacu pada hasil tersebut, dapat 

dinyatakan bahwa terjadi penurunan intensitas mual muntah setelah diberi 

aromaterapi lemon. 

Aromaterapi lemon merupakan jenis aromaterapi yang dapat digunakan 

untuk mengatasi mual muntah. Limone 70%, beta-pinene 11%, gammaterpinene 

8%, citral 2%, trana-alpha-bergamodhine 0,4% adalah kandungan yang terdapat 

dari minyak essensial  lemon yang memiliki manfaat sebagai mentaly, stimulating, 

antitheumatic, antispasmodic, hypotensive, antistress dan sedative (Perry, 2006). 

Limonene adalah kandungan dari citrus limon yang sangat bioavailable oleh paru 

manusia sebesar 70% dan 60% dimetabolisme atau diredistribusi dengan cepat. 

Limonene, gamma-terpirnene dan citral dapat menghambat kadar serum 

corticosterone dan monoamin di otak ketika mengalami stres fisik maupun 

psikologis sehingga dapat mengurangi stress. Limonene, gamma-terpinene dan 

citral yang dapat menghambat kadar serum corticosterone dan monoamin di otak 

ketika mengalami stres fisik maupun psikologis sehingga dapat mengurangi stres 
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(Pimenta. dkk, 2012). minyak essensial lemon di ekstrak dari kulit lemon ,yaitu 

kulit lemon bagian luar yang mengandung lemonene 90%,citral 5% dan sejumlah 

kecil citronellal,alpha-terpeineol dan geranyl asetate.sehingga dalam praktek 

pemakaian aromaterapi lemon bisa juga menggunakan kulit lemon langsung jika 

terkendala untuk mendapatkan minyak essensial lemon yang diproduksi oleh 

produsen minyak essensial. Namun saat ini banyak bermunculan produk essensial 

di pasaran yang bisa diperoleh dengan harga yang bervariasi  Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan minyak essensial 100% yang siap pakai,dengan tujuan 

penelitian bisa lebih efektif dan efisien. 

Dalam penelitian ini, rasa mual muntah kehamilan yang dialami responden 

di PMB NS berkurang setelah pemberian aromaterapi lemon, karena aromaterapi 

lemon dapat menyebabkan perubahan psikologis dan fisiologis manusia sehingga 

responden merasa rileks dan nyaman. 

3. Menganalisis Derajat Emesis Gravidarum Sebelum dilakukan Inhalasi 

Aromaterapi Lemon dan Sesudah dilakukan inhalasi Aromaterapi Lemon 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata mual muntah ibu 

hamil sebelum diberikan aromaterapi lemon adalah 8,69 dan rata- rata mual 

muntah sesudah diberikan aromaterapi lemon adalah 4,62. Berdasarkan hasil 

tersebut ada penurunan intensitas mual muntah ibu hamil. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai 𝜌 value = 0,000, hal ini berarti alpha 5% dapat dinyatakan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan rata-rata mual muntah sebelum dan sesudah 

diberikan aromaterapi lemon. 

Sifat kimiawi dan efek farmakologis dari Citrus Lemon adalah asam, sejuk, 

aromatik, berkhasiat menghilangkan haus, mengatasi skurvi atau skorbut atau 
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sariawan (antiscorbutic), mengembalikan fungsi pencernaan, menurunkan tekanan 

darah, antioksidan, antibakterial, antiseptik, menurunkan panas (antipiretik), 

meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi. Minyak parasan famili Citrus 

memiliki aroma yang menyegarkan dan berkhasiat sebagai antiseptik, serta 

tonikum dengan efek yang bermakna pada keseluruhan saluran pencernaan 

(Gunawan, 2010). 

Dalam penelitian ini, aromaterapi lemon berpengaruh dalam mengurangi 

keluhan mual muntah ibu hamil di PMB NS Jimbaran. Dari data diatas, dapat 

dilihat bahwa terdapat kesesuaian antara teori yaitu aromaterapi lemon dapat 

menurunkan derajat  emesis gravidarum dari yang rata rata kategori sedang 

sebanyak 8,69%  menjadi kategori ringan sebanyak 4,56 % 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Kelemahan penelitian ini adalah karena data berasal dari keluhan responden yang 

bersifat subyektif dan mudah dipengaruhi faktor dari dalam diri responden maupun 

lingkungannya, sehingga nilai subyektifitas yang tinggi bisa mempengaruhi hasil 

penelitian. Peneliti juga terkendala waktu dan kondisi pandemi covid -19 yang 

membatasi pertemuan secara langsung sehingga berdampak pada jumlah responden  

yang  terbatas. Peneliti mengharapkan keterbatasan ini bisa menjadi pertimbangan 

dan pengkajian lebih dalam pengumpulan data responden sehingga dalam 

penelitian selanjutnya   bisa diperoleh data yang lebih baik . 

 

 

 


