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ABSTRAK 

Siti Nurjannah 

PENGARUH AROMATERAPI LEMON DAN TEKNIK RELAKSASI 

GENGGAM JARI TERHADAP NYERI LUKA PASCA OPERASI 

50 halaman + 5 tabel + 6 gambar + 11 lampiran + xvii 

 

Latar belakang : Nyeri adalah satu keadaan mengganggu yang diakibatkan oleh 

kerusakan jaringan sehingga dapat mengganggu aktivitas seseorang. Seseorang 

mengalami rasa sakit akan merasa tertekan sehingga seseorang tersebut mencari 

cara untuk menghilangkan  rasa sakit. Penatalaksanaan nyeri bisa dilakukan dengan 

tindakan farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi diantaranya 

yaitu aromaterapi dan relaksasi.  

Tujuan :  Mengetahui pengaruh aromaterapi lemon dan relaksasi genggam jari 

terhadap nyeri luka pasca operasi. 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan design pre 

test dan post test without control grup. Sampel terdiri dari 17 responden dengan 

teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik noprobability 

sampling dengan metode purposive sampling.  

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian uji yang digunakan yaitu uji Wilcoxon Signed 

Rank Test dengan tingkat kemaknaan 95%, didapatkan nilai p value 0,000 lebih 

kecil dari nilai signifikan 0,05.  
Kesimpulan : Terdapat pengaruh aromaterapi lemon dan relaksasi genggam jari 

terhadap nyeri luka pasca operasi dengan nilai p value 0,000. 
Kata Kunci : Aromaterapi, relaksasi genggam jari, nyeri pasca operasi 

Daftar Pustaka : 16 (2009 – 2019) 
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