
 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep digunakan oleh peneliti sebagai landasan berpikir dalam 

kegiatan ilmu dan membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan dengan teori 

(Nursalam, 2017).  Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan pada Pasien Gagal 

Jantung Kongestif dengan Gangguan Pertukaran Gas 

Keterangan :   : diteliti  

         : tidak diteliti 

         : berhubungan 

Pasien Gagal Jantung 

Kongestif 

Perubahan membran  

alveoli 

Etiologi Penyakit 

1. Beban tekanan berlebihan-pembebanan 

sistolik (systolic overload) 

2. Beban volume berlebihan-pembebanan 

diastolik (diastolic overload) 

3. Peningkatan kebutuhan metabolik-

peningkatan kebutuhan yang berlebihan 

(demand overload) 

4. Gangguan pengisian (hambatan input) 

5. Kelainan otot jantung 

6. Aterosklerosis koroner 

7. Hipertensi sistemik/pulmonal 

8. Peradangan dan penyakit miokardium 

9. Penyakit jantung 

10. Faktor sistemik 

Asuhan Keperawatan pada 

Pasien Gagal Jantung 

Kongestif dengan Gangguan 

Pertukaran Gas 

1. Pengkajian  

2. Diagnosa Keperawatan 

3. Intervensi  

4. Implementasi  

5.  Evaluasi  
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 Penyebab dari gangguan pertukaran gas adalah perubahan membran alveolus. 

Perubahan membran alveolus disebabkan oleh penurunan curah jantung terjadi 

akibat meningkatnya tekanan kapiler dan vena disebabkan oleh kontraktilitas 

ventrikel kiri yang menurun mengurangi volume sekuncup dan meningkatkan 

volume residu ventrikel sehingga meningkatkan tekanan akhir diastolik ventrikel 

kiri dan menyebabkan tekanan pada atrium kiri meningkat (Price, 2006). 

Peningkatan tekanan atrium kiri berdampak pada tekanan kapiler dan vena 

meningkat sehingga menyebabkan penurunan curah jantung. Peningkatan tekanan 

vena pulmonalis dapat menyebabkan cairan mengalir dari kapiler paru ke alveoli 

(Smeltzer & Bare, 2013). 

 

B. Variabel Penelitian Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

 Penelitian ini akan meneliti satu variabel yaitu, Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien Gagal Jantung Kongestif dengan Gangguan Pertukaran Gas di Ruang 

ICCU RSUD Wangaya. 

2. Definisi operasional 

 Definisi operasional adalah suatu penentuan sifat yang dipelajari sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2011). Definisi operasional 

merupakan definisi yang diamati berdasarkan karakteristik dari sesuatu yang 

didefinisikan tersebut (Nursalam, 2017). 
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 Definisi operasional tentang studi ini menjabarkan definisi variabel gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien gagal jantung kongestif dengan gangguan 

pertukaran gas di ruang ICCU RSUD Wangaya tahun 2019 dan sub variabel yaitu 

pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. 

 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Asuhan Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung 

Kongestif dengan Gangguan Pertukaran Gas di Ruang ICCU RSUD Wangaya 

Tahun 2019 

 

No Variab

el 

Sub 

Variabel 

Definisi Operasional Alat 

Ukur 

Cara 

Pengum

pulan 

Data 

1 2 3 4 5 6 

1. Ganggu

an 

pertukar

an gas 

pada 

pasien 

gagal 

jantung 

kongest

if 

 Data dan informasi pasien 

gagal jantung kongestif 

dengan gangguan pertukaran 

gas meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, 

intervensi, implementasi, dan 

evaluasi yang diobservasi 

pada catatan keperawatan atau 

rekam medis pasien selama 

tiga hari perawatan 

 Dokume

ntasi 

  a. Pengkajian Pengumpulan data dan 

informasi status kesehatan 

pasien 

Lembar 

pengump

ulan data 

Dokume

ntasi 
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1 2 3 4 5 6 

  b. Diagnosa 

Keperawatan 

Masalah keperawatan yang 

didapat dari dokumentasi 

pasien 

Lembar 

pengump

ulan data 

Dokume

ntasi 

  c. Intervensi Perumusan dan perencanaan 

yang dibuat oleh perawat yang 

didapat dari dokumentasi 

pasien 

Lembar 

pengump

ulan data 

Dokume

ntasi 

  d. 

Implementasi 

Tindakan keperawatan yang 

diberikan kepada pasien yang 

didapatkan dengan 

dokumentasi langsung 

tindakan perawat ke pasien 

Lembar 

pengump

ulan data 

Dokume

ntasi  

  e. Evaluasi Proses keperawatan untuk 

menentukan keberhasilan 

intervensi keperawatan yang 

diberikan oleh perawat kepada 

pasien yang didapatkan dari 

dokumentasi perawat selama 

tiga hari perawatan 

Lembar 

pengump

ulan data 

Dokume

ntasi 

 

 


