
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 (baik variabel yang diteliti maupun yang tidak 

diteliti) (Nursalam, 2017a). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat 

dijabarkan seperti gambar 1 di bawah ini : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                          : variabel tidak diteliti   : Alur Pikir 

  : variabel diteliti 

Gambar 1 : Kerangka konsep hubungan physical activity dengan tingkat hipertensi pada lansia di 

wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Timur 
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B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Menurut Nursalam (2017), variabel adalah perilaku atau karakteristik yang 

memberikan nilai beda terhadap sesuatu. Variabel dari penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(independent variable) (Sugiyono, 2014). Variabel independen pada penelitian 

ini adalah aktivitas fisik. 

b. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (dependent variable) 

(Sugiyono, 2014). Variabel terikat pada penelitian ini adalah derajat 

hipertensi.  

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan 

digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya 

mempermudah mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013). Definisi 

operasional variabel pada penelitian ini disajikan pada tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabel 4  

Definisi Operasional Hubungan Aktivitas Fisik dengan Derajat Hipertensi 

 
Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala Hasil ukur 

Derajat  

Hipertensi 

Kualifikasi 

tekanan darah 

responden 

berdasarkan pada 

pengukuran 

tekanan darah 

pada responden 

menggunakan 

sphygmomanomet

er dalam posisi 

duduk setelah 

rileks selama lima 

menit pada lengan 

kanan/kiri. 

 

Pengukuran tekanan 

darah dengan 

sphygmomanometer. 

Ordinal   Hasil identifikasi 

diagnose 

hipertensi : 

1. Hipertensi 

Ringan :  

140-159/90– 

99 mmHg 

2. Hipertensi 

Sedang :  

160–179/100 

– 109 mmHg 

3. Hipertensi 

Berat :  

≥ 180/ ≥ 110 

mmHg 

Aktivitas 

fisik  

Seluruh kegiatan 

yang dilakukan 

selama 24 jam 

oleh responden 

meliputi aktivitas 

di waktu luang, 

aktivitas berkebun, 

aktivitas terkait 

kerja, aktivitas 

transportasi, dam 

aktivitas terkait 

waktu duduk yang 

dilakukan dalam 1 

minggu terakhir, 

yang diukur 

berdasarkan 

jawaban 

responden pada 

kuesioner 

Kuisioner aktivitas 

fisik (IPAQ) 

Ordinal Pengkategorian 

dari MET-

menit/minggu 

total ialah :  
1. Kategori 

rendah :  

kriteria yang 

tidak termasuk 

dalam kategori 

2 dan 3  

2. Kategori 

sedang : 

Aktivitas 

sedang 

sekurang-

kurangnya 3 

hari selama 20 

menit, atau  

5 hari atau 

lebih aktivitas 

sedang dan/ 

atau jalan 

sekurang 

kurangnya 30 

menit, atau 

5 hari atau 

lebih kombinasi 

semua 

intensitas 

aktivitas fisik 

dengan 

sekurang-



kurangnya 600 

MET-

menit/minggu. 

3. Kategori  

berat  :   

Aktivitas berat 

sekurang-

kurang 3 hari 

dengan 1500 

MET-

menit/minggu, 

atau 

7 hari atau 

lebih kombinasi 

dari semua 

intensitas 

aktivitas fisik 

dengan 3000 

MET-

menit/minggu. 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang 

hubungan antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu 

pertanyaan dalam penelitian. Setiap hipotesis terdiri atas suatu unit atau bagan 

dari permasalahan. Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan physical 

activity dengan derajat hipertensi pada perepmpuan usia 45-54 tahun di 

wilayah kerja Puskesmas Dentim I. 

 
 

 

 


