
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

dan konsep yang lainnya dari masalah yang telah diteliti yang berguna untuk 

menjelaskan serta menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013). 

Berdasarkan teori dan kajian pustaka, dapat disusun sebuah kerangka pemikiran 

dari penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut : 
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Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pre 

Operasi fraktur femur dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD 

Sanjiwani Gianyar Tahun 2019. 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variable penelitian 

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

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Pada penelitian ini variable yang digunakan adalah satu variable yaitu, Gambaran 

asuhan keperawatan pada pasien pre operasi fraktur femur dengan nyeri akut. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2011). Pada 

bagian ini akan membahas tentang penjelasan atau definisi yang dibuat oleh 

peneliti tentang focus studi yang dirumuskan secara operasional yaitu sebagai 

berikut :  

Tabel 2  

Definisi Operasional Variable Penelitian Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Pre Operasi fraktur femur dengan nyeri akut di Ruang Bima RSUD 

Sanjiwani Gianyar Tahun 2019 

No  Variabel Definisi Operasional Alat Ukur 

1 Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien 

Pre Operasi Fraktur Femur 

Dengan Nyeri Akut 

Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Pre Operasi Fraktur Femur 

dengan Nyeri akut merupakan suatu 

bentuk pelayanan proses keperawatan 

dengan pendekatan proses keperawatan 

yang meliputi pengkajian, diagnose, 

perencanaan, implementasi dan 

evaluasi keperawatan. 

Lembar studi 

dokumentasi  


