
 

 

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 reminiscence therapy terhadap penurunan 

tingkat depresi pada pasien diabetes melitus di upt kesmas gianyar I 

tahun 2019. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik sesimpulannya (Sugiono, 2016). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang nilainya menentukan 

variabel lain. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan 

suatu dampak pada variabel dependent. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, 

diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya dengan  variabel lain (Nursalam, 

2017). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah reminiscence therapy. 

b. Variabel Terikat  

Variabel terikat (dependent) adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam, 

2017). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah depresi. 

2. Definisi Operasional 

Menurut Setiadi (2013) Definisi operasional adalah penjelasan semua 

variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional 

sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna peneliti. 

Definisi operasional dari variabel sangat diperlukan, terutama untuk menentukan 

alat atau instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Adapun definisi 

operasional dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 3. 
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Tabel 3 

Definisi Operasional Pengaruh Reminiscence Therapy terhadap Penurunan 

Tingkat Depresi pada Pasien Diabetes Melitus di 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 :  

Reminiscence 

Therapy 

reminiscence therapy 

merupakan terapi untuk 

untuk mengingat 

kembali kejadian dan 

pengalaman masa lalu 

yang bersifat positif dan 

menyenangkan, yang 

dilakukan selama 30 

menit sebanyak 5 kali 

pertemuan,seminggu 2 

kali, terapi dibagi 

menjadi 5 sesi yaitu sesi 

1 untuk mengenang 

masa anak, sesi 2 untuk 

mengenang masa 

remaja, sesi 3 untuk 

mengenang masa 

dewasa, sesi 4 untuk 

mengenang pengalaman 

keluarga dan dirumah, 

sesi 5 untuk evaluasi 

integritas diri. 

 

Prosedur 

Pelaksanaan 

reminiscence 

therapy 

- 

 
 

2 Variabel 

Dependent :  

Depresi 

Keadaan perasaan atau  

mood yang ditandai 

dengan dengan 

gangguan emosi, 

kehilangan gairah, 

terganggunya nafsu 

makan, merasa mudah 

lelah dan cenderung 

tidak memiliki harapan 

atau ketidakberdayaan 

yang berlebihan. 

BDI-II a. Normal 

score 0-13 

b. Depresi 

ringan 

score 14-

19 

c. Depresi 

sedang  

score 20-

28 

d. Depresi 

berat score 

29-63 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian (Nursalam, 2017). 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 reminiscence therapy terhadap penurunan tingkat depresi pada 

pasien diabetes melitus di UPT Kesmas Gianyar I tahun 2019.


