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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat 

dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar 

variabel (Nursalam, 2017). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat 

dijabarkan seperti gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : yang diteliti 

  : yang tidak diteliti 

  : alur pikir 

Gambar 1 Kerangka konsep Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap 

Depresi Pada Pasien Dengan Diabetes Melitus di Wilayah Kerja UPT. 

Kesmas Gianyar I Tahun 2019. 
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Progresif 

 

 

Depresi 

Faktor Internal: 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Stres 

4. Kepribadian 

5. Faktor Biologis 

6. Faktor Psikologis 

Faktor Eksternal: 

1. Pendidikan 

2. Pekerjaan 

3. Faktor keluarga 

4. Faktor lingkungan 

5. Faktor tekanan hidup 
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik dari subyek penelitian, atau fenomena yang 

dapat memiliki beberapa nilai (variasi nilai) (Supardi & Rustika, 2013). Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang variasi nilainya dapat mempengaruhi 

variabel terikat. Variabel bebas disebut juga variabel independen, variabel 

pengaruh, variabel penyebab atau variabel perlakuan (Supardi & Rustika, 2013). 

Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah terapi relaksasi otot progresif. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang variasi nilainya diakibatkan oleh satu 

atau lebih variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel dependen, 

variabel terpengaruh, atau variabel akibat (Supardi & Rustika, 2013). Dalam 

penelitian ini, variabel terikatnya adalah depresi. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan dan dirumuskan untuk kepentingan akurasi, 

komunikasi, dan replikasi (Nursalam, 2017). Definisi operasional (DO) disusun 

dalam bentuk matrik yang berisi: nama semua variabel yang di teliti pada 

kerangka konsep penelitian, deskripsi variabel (DO), alat ukur, hasil ukur dan 

skala ukur yang digunakan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan 

menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi 

serta membatasi ruang lingkup variabel (Supardi & Rustika, 2013). Adapun 
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definisi operasional penelitian ini akan disajikan lebih rinci pada tabel 5 berikut 

ini. 

 

Tabel 5 

Definisi Operasional Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif 

terhadap Depresi pada Pasien Diabetes Melitus di Wilayah 

Kerja UPT. Kesmas Gianyar I Tahun 2019 

 

No Variabel/Sub 

Variabel 

Definisi Operasional Alat Ukur Skala/Hasil 

Ukur 

1 2 3 4 5 

1 Variabel 

Independent : 

Teknik Relaksasi 

Otot Progresif 

Latihan yang dilakukan 

dengan cara 

menegangkan dan 

merelakskan otot pada 

ekstremitas atas selama 5 

menit, otot yang ada di 

daerah wajah 10 menit, 

otot yang ada pada dada 

dan punggung bawah 5 

menit dan otot pada 

ekstremitas bawah 10 

menit. Selama 

menegangkan dan 

merelakskan otot diikuti 

dengan menarik, 

menahan, dan 

menghembuskan nafas. 

Latihan ini dilakukan 

selama 4 kali dalam 2 

minggu dengan durasi 

selama 30 menit tiap 

pertemuan. 

Prosedur 

Pelaksanaan 

Terapi 

Relaksasi Otot 

Progresif 

 

 

- 
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1 2 3 4 5 

2 Variabel 

Dependent: 

Depresi 

Merupakan bentuk 

gangguan emosional, 

kognitif, motivasional 

dan vegetatif yang terjadi 

pada seseorang yang 

ditandai dengan perasaan 

bersalah dan sedih yang 

berlebihan, citra terhadap 

tubuh buruk,  perasaan 

tidak berharga, dan 

gangguan pola makan 

dan tidur yang diukur 

menggunakan Beck 

Depression Inventory-II 

(BDI-II) sebelum dan 

sesudah perlakuan. 

Dengan kategori yaitu  

a. Normal score 0-13 

b. Depresi ringan score 

14-19 

c. Depresi sedang 

score 20-28 

d. Depresi berat score 

29-63 

BDI-II Ordinal 

 

3 Usia Masa hidup responden 

dalam tahun yang 

dihitung mulai dari lahir 

sampai saat penelitian 

dilakukan. 

Dengan kategori yaitu: 

 

Kuesioner 

data 

demografi 

Ordinal 
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a. Dewasa awal (20–

30) tahun,  

b. Dewasa madya (31-

59) tahun,  

c. Dewasa akhir ≥ 60 

tahun. 

4 Jenis kelamin Karakteristik biologis 

responden yang 

dibedakan menjadi laki-

laki dan perempuan 

Kuesioner 

data 

demografi 

Nominal 

5 Pekerjaan Kegiatan atau usaha 

yang dilakukan oleh 

responden untuk 

mendapatkan 

penghasilan yang 

dinyatakan dengan 

bekerja dan tidak bekerja 

Kuesioner 

data 

demografi 

Nominal 

6 Tingkat 

pendidikan 

Kemampuan dan 

pengembangan 

kepribadian responden 

pada lembaga formal 

atau di dalam sekolah 

yang didasarkan pada 

ijazah terakhir yang 

dimilikinya saat 

penelitian dilakukan. 

Dengan kategori yaitu: 

a. Tidak sekolah  

b. Pendidikan dasar  

c. Pendidikan menengah 

d. Pendidikan tinggi 

Kuesioner 

data 

demografi 

Ordinal 
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C. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hypo (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan) 

(Noor, 2016). Hipotesis adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antar 2 variabel 

atau lebih yang disusun berdasarkan kerangka konsep penelitian (Supardi & 

Rustika, 2013). Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan 

kebenarannya (Nursalam, 2017). Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap depresi pada pasien dengan 

diabetes melitus di wilayah kerja UPT. Kesmas Gianyar I tahun 2019. 


