
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah uraian tentang hubungan antar variabel-

variabel yang terkait dengan masalah penelitian dan dibangun berdasarkan 

kerangka teori/kerangka pikir atau hasil studi sebelumnya sebagai pedoman 

penelitian (Supardi & Rustika, 2013). Berdasarkan teori dari kajian pustaka, dapat 

disusun sebuah kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai 

berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Asuhan Keperawatan Pasien Apendiktomi Dengan 

Nyeri Akut 

Nyeri Akut 

Proses keperawatan : 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa  

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi  

Pasien Apendisitis  

Pasien Apendiktomi 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Etnik dan nilai budaya 

2. Tahap perkembangan 

3. Lingkungan dan 

individu pendukung 

4. Ansietas dan stress 

 

Dampak : 

- Pola tidur 

terganggu 

- Nafsu makan 

berkurang  

- Rehabilitasi 

pasien tertunda 

- Hospitalisasi 

lebih lama 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu  atribut atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Supardi & Rustika, 2013). Dalam 

penelitian ini akan diteliti satu variabel yaitu, gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien apendiktomi dengan nyeri akut di RSUD Klungkung. 

2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan dan  cara pengukuran variabel yang akan 

diteliti, definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi 

pengumpulan data (Supardi & Rustika, 2013). Untuk menghindari perbedaan 

persepsi, maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan penjelasan lanjut 

dari variabel sebagai berikut : 

Tabel 1 

Definisi Operasional Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Apendiktomi 

Dengan Nyeri Akut 

 

 

No 

 

Variabel 

 

Sub 

Variabel 

 

Definisi operasional 

 

Alat Ukur 

1 2 3 4 5 

1. Gambaran 

Asuhan 

Keperawatan 

Pada Pasien 

Apendiktomi 

dengan Nyeri 

Akut 

 Data dan Informasi proses 

keperawatan pada pasien 

Apendiktomi dengan nyeri 

akut meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, 

intervensi, implementasi 

dan evaluasi yang 

diobservasi pada catatan 

keperawatan atau rekam 

medis pasien selama dua 

hari perawatan 
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1           2       3             4      5 

2. 

 

 

 

 

 Pengkajian Hasil dari data dan 

informasi pasien yang 

didapatkan dari 

dokumentasi status 

kesehatan sesuai dengan 

keluhan pasien. 

Lembar  

pengumpulan 

data  

3.  Diagnosa 

Keperawatan 

Masalah keperawatan yang 

didapat dari dokumentasi 

pasien. 

Lembar 

pengumpulan 

data  

4.  Intervensi  Perumusan dan  

perencanaan yang dibuat 

oleh perawat dan 

didapatkan dari 

dokumentasi pasien 

Lembar 

pengumpulan 

data  

5.  Implementasi  Tindakan keperawatan 

yang diberikan ke pasien 

yang didapatkan dengan 

dokumentasi langsung 

tindakan perawat ke pasien 

Lembar 

pengumpulan 

data  

6.  Evaluasi  Respon yang ditemukan 

pada pasien terhadap 

tindakan yang telah 

diberikan oleh perawat 

yang didapatkan dari 

dokumentasi perawat 

selama dua hari perawatan 

Lembar 

pengumpulan 

data  

 

 


