
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 2013). 

Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

      : Variabel yang diteliti              : Variabel yang tidak diteliti 

                 : Alur pikir 

Gambar 1 Kerangka konsep hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga 

diri wanita usia subur  yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus 

HIV di Yayasan Spirit Paramacitta 
 

 

Wanita yang terinfeksi HIV 

 

Faktor-faktor yang memengaruhi 

harga diri:  
1. Jenis Kelamin 

2. Intelegensi  
3. Kondisi Fisik  

4. Lingkungan keluarga  

5. Lingkungan sosial : 

 

  
Harga diri : 

1. Harga Diri Tinggi  

2. Harga Diri Rendah   

Dukungan Pendukung 

Sebaya dalam bentuk :  
1. Dukungan emosional  

2. Dukungan 

penghargaan 

3. Dukungan 

instrumental 

4. Dukungan 

informational 

5. Dukungan Jaringan 

 

1. Diskriminasi dan 
stigmatisasi 

2. Perceraian 

3. Anxietas 

4. Putus Asa 
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B. Variabel penelitian dan definisi operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah karakteristik yang diamati serta mempunyai variasi nilai dan 

merupakan operasionalisasi dari suatu konsep agar dapat diteliti secara empiris 

atau ditentukan tingkatannya (Setiadi 2013). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu: 

a.  Variabel bebas (variable independent) 

Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti 

menciptakan suatu dampak pada variabel dependent. Variabel bebas biasanya 

dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya dengan  variabel 

lain (Nursalam 2017). Variabel independen pada penelitian ini adalah dukungan 

pendukung sebaya. 

b. Variabel terikat (variable dependent) 

Variabel terikat (variable dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (variable independent) 

(Sugiyono, 2013). Variabel terikat pada penelitian ini adalah harga diri wanita 

usia subur yang terinfeksi HIV. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan 

digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah 

mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013). Definisi Operasional bermanfaat 

untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-

variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument (alat ukur) 
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(Notoadmojo,2016). Adapun definisi operasional dapat dijelaskan secara lebih 

rinci dalam tabel 2 berikut. 

Table 2 

Hubungan Dukungan Kelompok Pendukung Sebaya Dengan Harga Diri Wanita 

Usia Subur (WUS) Yang Terinfeksi HIV Di Yayasan Spirit 

Paramacitta 
 

No. Variabel  Definisi 

Operasional  

Alat Ukur Skala Skor  

1 2 3 4 5 6 

1 Variabel 

Independent: 

Dukungan 

Pendukung 

Sebaya 

Dukungan dari 

pendukung sebaya 

yang diterima oleh 

wanita usia subur 

yang terinfeksi HIV 

dari Yayasan Spirit 

Paramacitta dalam 

lima bentuk 

dukungan yaitu 

emosional, dukungan 

penghargaan, 

dukungan 

instrumental, 

dukungan 

informational dan 

dukungan jaringan. 

Kuesioner Ordinal 

 

  

1. Kurang   :  

X<30 

2. Cukup     : 

30 ≤ X < 60 
3. Baik        : 
 X ≥ 60 
 

 

  2 Variabel 

dependen: 

Harga Diri  

Wanita 

Usia Subur 

(WUS) 

yang 

terinfeksi 

HIV 

Penilaian diri atau 

personal judgment 

yang positif atau 

negatif yang 

dilakukan oleh 

wanita usia subur 

yang terinfeksi HIV 

terhadap keberadaan 

dirinya sebagai orang 

yang memiliki 

kemampuan, 

keberartian, 

berharga dan 

berkompeten. 

Kuesioner  

Rosenberg 

Self-Esteem 

Scale 

Nominal 1. Harga Diri 

Tinggi     : 

16-30 

2. Harga Diri 

Rendah :   

<15 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian (Nursalam 2017). Hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih 



 
 
 

40 
 

dangkal dan perlu diuji, patokan duga atau dalil sementara yang kebenarannya 

akan dibuktikan dalam penelitian (Setiadi,2013). Hipotesis pada penelitian ini 

adalah ada hubungan dukungan pendukung sebaya dengan harga diri wanita usia 

subur (WUS) yang terinfeksi HIV di Yayasan Spirit Paramacitta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


