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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep adalah kerangka antara konsep-konsep yang ingin 

diamati atau diukur melalui penelitian (Setiadi, 2013). Adapun kerangka konsep 

dari penelitian ini dapat diterangkan dengan skema pada gambar di bawah ini: 

 

  

    

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 = Variabel yang diteliti 

= Variabel yang tidak diteliti 

= Alur pikir 

Faktor risiko 

terjadinya diare : 

1. Perilaku 

2. Lingkungan 

 

Penyebab diare : 

1. Faktor infeksi 

2. Faktor malabsorbsi 

3. Faktor makanan 

4. Faktor psikologis 

 

Diare pada 

Anak Sekolah 

 

Pengetahuan 

tentang 

Pencegahan 

Diare pada 

Siswa SD 

 

Pemberian kartu kuartet bebas diare 

yang berisi materi tentang 

pencegahan diare, meliputi : 

a. Makan makanan yang higienis 

b. Minum air yang bersih dan sehat 

c. Menjaga kebersihan diri 

d. Mencuci tangan menggunakan 

sabun 

e. Memberantas lalat dan menjaga 

kebersihan lingkungan 

f. Buang sampah pada tempatnya 

g. Buang air besar pada tempatnya 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Pengaruh Permainan Kartu Kuartet terhadap Pengetahuan   

Pencegahan Diare pada Siswa SD di SDN 11 Kesiman Denpasar Tahun 2018  
(Atika, 2016; Budiman, 2014; Fida, 2012; Ngastiyah, 2014) 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

pengetahuan 

1. Pendidikan 

2. Informasi/media 

massa 

3. Sosial, budaya, 

dan ekonomi 

4. Lingkungan 

5. Pengalaman 

6. Usia 

 

Komplikasi diare : 

a. Dehidrasi  

b. Renjatan hipovolemik 

c. Hipokalemia  

d. Hipoglikemia 

e. Intoleransi sekunder  

f. Kejang, terjadi pada 

dehidrasi hipertonik 

g. Malnutrisi energi 

protein 
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B. Variabel Penelitan dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Menurut Nursalam (2017), variabel adalah perilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu.  

a. Variabel bebas (variable independent) 

Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk 

diketahui hubungannya dengan variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel bebas 

(variable independent) pada penelitian ini adalah permainan kartu kuartet. 

b. Variabel terikat (variable dependent) 

Variabel terikat (dependent) adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam, 

2017). Variabel terikat (variable dependent) pada penelitian ini adalah 

pengetahuan siswa dalam pencegahan diare. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana 

caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel, sehingga definisi 

operasional ini merupakan informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain 

yang ingin menggunakan variabel yang sama (Setiadi, 2013). Selanjutnya Setiadi 

(2013), menyatakan definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel 

dan istilah yang sudah digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga 

akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Adapun 

definisi operasional penelitian ini disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Definisi Operasional Pengaruh Permainan Kartu Kuartet terhadap Pengetahuan 

Pencegahan Diare pada Siswa SD di SDN 11 Kesiman Denpasar Tahun 2018 

 

Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 
Skala Skor 

1 2 3 4 5 

Pengetahuan 

siswa dalam 

pencegahan 

diare 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran pengetahuan 

siswa terhadap pencegahan diare 

dengan menjawab pernyataan 

dalam kuesioner baik sebelum dan 

sesudah perlakuan 

Pengukuran 

pengetahuan 

pencegahan diare 

dengan kuesioner 

yang berisi 

tentang 

pengertian, 

penyebab dan 

pencegahan diare  

Interval 

 

 0-30 

 

Cukup : 

56-75%  

Kurang : 

<56%  

Baik :  

76-100%  

 

Permainan 

kartu kuartet 

 

Permainan untuk mengenalkan 

siswa sekolah dasar mengenai 

pencegahan diare dengan langkah  

awal pemberian informasi yang 

dikemas menarik dimana anak-anak 

akan diajak bermain kartu yang 

berisi pesan-pesan tentang 

pencegahan diare, kartu dikocok 

dan dibagi kepada 4 pemain, 

masing-masing pemain 

mendapatkan 4 lembar kartu. Sisa 

kartu ditumpuk dengan arah 

terbalik. Pemain yang mendapat 

giliran pertama bertanya kepada 

pemain lain nama kartu yang 

hendak dikumpulnya menjadi 

kuartet. Jika pemain lain memiliki 

kartu tersebut, maka dia harus 

menyerahkan kartunya, dan pemain 

pertama dapat melanjutkan 

permainan dan bertanya untuk kartu 

lainnya. Jika kartu yang 

diinginkannya tidak ada, maka dia 

mengambil satu kartu dari atas 

tumpukan kartu, dan permainan 

dilanjutkan oleh pemain berikutnya. 

Permainan berlanjut dengan cara 

seperti pertama, hingga. semua 

kartu habis. Pemain yang 

mengumpulkan kuartet terbanyak 

memenangkan permainan. 

Prosedur 

pelaksanaan 

(SOP) permainan 

kartu kuartet  

 Nominal - 
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C. Hipotesis Penelitian 

Menurut Nursalam (2017) hipotesis adalah jawaban sementara dari 

rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

ada pengaruh permainan kartu kuartet terhadap pengetahuan pencegahan diare 

pada siswa SD. 

 

 

 


