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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

 

A. KERANGKA KONSEP 

Kerangka konsep penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antar 

konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. 

Kerangka konsep ini digunakan menghubungkan atau menjelaskan secara rinci dan 

jelas tentang topik yang di bahas pada tinjauan pustaka (Setiadi, 2013). Adapun 

kerangka konsep pada penelitian ini akan di susun dalam bentuk bagan berikut: 

 

 

     

 

 

 

Keterangan :  

 = Variabel yang diteliti 

 = Variabel yang tidak diteliti 

    = Alur pikir 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus DM 

Tipe II Diabetikum dengan Gangguan Perfusi Perifer Tidak Efektif 

Diabetes Melitus  

 

Hiperglikemia  

 

- Aliran darah melambat 

- O2 menurun 

 

Penurunan Aliran arteri atau vena 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus 

Diabetikum DM Tipe II dengan Gangguan Perfusi Perifer 

Tidak Efektif. 

1. Pengkajian keperawatan 

2. Diagnosa keperawatan 

3. Rencana keperawatan 

4. Implementasi keperawatan 

5. Evaluasi Keperawatan  
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian  

Variabel merupakan karakteristik yang diamati yang mempunyai variasi nilai 

dan merupakan operasionallisasi dari suatu konsep agar dapat diteliti secara empiris 

atau ditentukan tingkatannya. Mengidentifikasi suatu variabel untuk diteliti dalam 

suatu riset mencakup penangkapan hanya sebagian tentang yang akan ditujukan 

oleh konsep.  Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu, Gambaran 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Diabetikum DM Tipe II Dengan 

Gangguan Perfusi Perifer Tidak Efektif di BRSU Tabanan Tahun 2019. 

2. Definisi operasional  

Definisi operasional merupakan unsur yang menjelaskan bagaiman cara 

menentukan variabel dan mengukur suatu variabel, sehingga definisi operasional 

ini adalah suatu informasi ilmiah yang dapat membantu peneliti lain yang ingin 

menggunakan variabel yang sama. Di bawah ini telah di susun definisi operasional 

yang merupakan penjelasan dari variabel agar tidak terjadi perbedaan pendapat 

sebagai berikut:  
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Tabel 1  

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan Pada Pasien Ulkus Diabetikum DM Tipe 

II Dengan Gangguan Perfusi Perifer Tidak Efektif 

No     Variabel Definisi  

operasional  

Alat ukur  Cara 

pengumpulan 

data 

1   2         3 4 5 

1 Asuhan 

Keperawatan 

pada pasien 

ulkus 

diabetikum 

DM Tipe II 

dengan 

gangguan 

perfusi perifer 

tidak efektif 

Suatu   bentuk pelayanan 

keperawatan yang 

diberikan secara 

komprehensif dan 

berkesinambungn 

dengan pendekatan proses 

keperawatan 

pada pasien ulkus 

diabetikum DM Tipe II 

dengan gangguan perfusi 

perifer tidak efektif 

dimulai dari proses 

pengkajian data, 

menentukan diagnose, 

merencanakan tindakan 

yang akan diberikan, 

melakukan implementasi 

sesuai dengan rencana 

keperawatan yang sudah di 

buat dan melakukan 

evaluasi keperawatan yang 

telah ditentukan. 

Pedoman observasi 

Dokumentasi 

Studi 

dokumentasi 

 


