
 

 

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 pada gambar 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

   =  variabel yang diteliti 

   =  variabel yang tidak diteliti 

   = alur pikir 

Gambar 1 Kerangka konsep pengaruh pelatihan panca cara temuan makna 

terhadap penurunan tingkat depresi pada pasien diabetes melitus di 

UPT Kesmas Blahbatuh 1 tahun 2019 
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Tingkat Depresi 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Faktor genetik 

6. Gaya hidup 

7. Kepribadian 

8. Pola pikir 

9. Harga diri 

10. Stres 

11. Penyakit jangka panjang 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah karakteristik yang diamati yang mempunyai 

variasi nilai dan merupakan operasionalisasi dari suatu konsep agar dapat diteliti 

secara empiris atau ditentukan tingkatannya (Setiadi, 2013). Variabel dari 

penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang dimanipulasi 

oleh peneliti untuk menciptakan suatu dampak pada variabel terikat (dependent 

variable) (Setiadi, 2013). Variabel bebas pada penelitian ini adalah pelatihan 

panca cara temuan makna. 

b. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variable bebas (Setiadi, 2013). Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat 

depresi. 

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 variabel pada 

penelitian ini disajikan pada tabel 3. 
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Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian Pengaruh Pelatihan Panca Cara Temuan 

Makna terhadap Penurunan Tingkat Depresi Pada Pasien Diabetes Melitus  

di UPT Kesmas Blahbatuh 1 Tahun 2019 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Skor 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Variabel 

Independent : 

Pelatihan 

panca cara 

temuan 

makna 

Latihan yang dilakukan 

dengan memberikan 

contoh menemukan 

makna hidup yang dapat 

ditetapkan dan 

dikembangkan sendiri 

serta memperkenalkan 

harapan untuk 

menemukan makna 

hidup, latihan ini 

dilakukan sebanyak 

empat kali dan terdiri 

dari lima sesi yang dibagi 

pada pertemuan pertama 

dilakukan tiga sesi, yaitu 

sesi pemahaman diri, sesi 

bertindak positif, dan sesi 

pengakraban hubungan 

dengan durasi waktu 90 

menit, serta pada 

pertemuan kedua 

dilakukan dua sesi, yaitu 

sesi pendalaman catur 

nilai dan sesi ibadah 

dengan durasi waktu 90 

menit, pelatihan ini 

dilakukan sebanyak dua 

kali dalam seminggu. 

SPO pelatihan 

panca cara 

temuan makna 

(Setiawan, 

2016) 

- - 

2 Variabel 

Dependent : 

Tingkat 

depresi 

Gangguan emosional, 

kognitif, motivasional, 

dan vegetatif  pada 

pasien diabetes melitus 

yang yang diukur 

menggunakan Beck 

Depression Inventory – II 

(BDI-II) yang terdiri dari 

21 item pernyataan  

dengan skor total 0 – 63. 

Beck 

Depression 

Inventory – 

II (BDI-II) 

Ordinal 1. Normal :  

0-13 

2. Depresi 

Ringan : 

 14-19 

3. Depresi 

Sedang : 

 20-28 

4. Depresi 

Berat   : 

 29-63 

3 Variabel 

perancu : 
Usia 

Masa hidup responden 

dalam tahun yang 

dihitung mulai dari lahir 

sampai saat penelitian 

dilakukan. 

Wawancara  Ordinal  1. Dewasa 

awal :  

20-30 th 

2. Dewasa 

madya : 

31-59 th 
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1 2 3 4 5 6 

3. Dewasa 

akhir :  

≥ 60 th 

 Jenis kelamin Karakteristik biologis 

responden yang 

dibedakan menjadi laki-

laki dan perempuan. 

Wawancara Nominal  - 

 Tingkat 

Pendidikan 
Kemampuan dan 

pengembangan 

kepribadian responden 

pada lembaga formal 

atau di dalam sekolah 

yang didasarkan pada 

ijazah terakhir yang 

dimilikinya saat 

penelitian dilakukan. 

Wawancara Ordinal 1. Tidak 

sekolah 

2. Pendidikan 

dasar : SD 

dan SMP 

3. Pendidikan 

menengah : 

SMA/ 

sederajat 

4. Tinggi : 

Diploma 

dan sarjana 

 Pekerjaan Kegiatan atau usaha 

yang dilakukan oleh 

responden untuk 

mendapat penghasilan. 

Wawancara Nominal - 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih dangkal dan perlu 

diuji, patokan duga atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan 

dalam penelitian (Setiadi, 2013). Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh pelatihan panca cara temuan makna terhadap penurunan tingkat depresi 

pada pasien diabetes melitus di UPT Kesmas Blahbatuh 1 Tahun 2019. 

 

 


