
BAB III 

KERANGKA KONSEP  

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konseptual merupakan hubungan satu konsep dengan konsep 

lainnya dari suatu masalah yang diteliti. Kerangka konsep ini didapatkan dari suatu 

konsep atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013). 

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 2 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pemberian TAK 

                 Stimulasi Persepsi Sesi 2 Verbal Pada Pasien Risiko Perilaku 

                 Kekerasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar :  

: Variabel yang diteliti  

: Variabel yang tidak di teliti 

: Hubungan variabel  

Terapi Aktivitas 

Kelompok 

Stimulasi Persepsi 

sesi 2 (Verbal) 

Risiko Perilaku Kekerasan 

Isolasi Sosial 

Perilaku 

kekerasan,mencederai diri 

sendiri, orang lain dan 

lingkungan 
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B. Variable Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

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

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian 

ini akan diteliti satu variable yaitu Pemberian TAK sesi II melatih asertif secara 

verbal pada pasien risiko perilaku kekerasan. 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah definisi variabel berdasarkan sesuatu yang 

dilaksanakan dalam penelitian, sehingga variabel tersebut dapat diukur, diamati, 

atau dihitung, kemudian timbul variasi (Sitiatava, 2012). Berikut ini merupakan 

kerangka konsep yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penelitian. 

Tabel 3  

Definisi Operasional 

No Variabel  Definisi Operasional  

1 2 3 

1 Gambaran asuhan keperawatan 

pemberian terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 

2: mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan latihan asertif 

secara verbal untuk mengatasi 

risiko perlaku kekerasan 

 

 

 

Asuhan keperawatan yang 

dilaksanakan dari pengkajian, 

diagnosa keperawatan, intervensi, 

implementasi, serta evaluasi 

keperawatan. Terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 2 ini 

dilakukan 3 kali perminggu, satu sesi 

dilaksanakan selama 30 menit. 

Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang duduk 

bersama dalam lingkaran, kemudian 

salah satu pasien diberikan bola tenis. 

Saat musik dinyalakan bola  
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1 2 3 

  dipindahkan dari satu peserta ke 

peserta lain. Saat musik dihentikan 

peserta yang sedang memegang bola 

tenis menyebutkan cara 

mengungkapkan marah secara verbal 

dan biasa dilakukan dan meminta 

untuk mendemonstrasikannya. Musik 

kembali dinyalakan diikuti dengan 

memindahkan bola ke peserta lain. 

Saat musik dihentikan, anggota 

kelompok yang memegang bola 

mendapat giliran untuk melakukan 

peragaan dengan temannya untuk 

mengungkapkan marah dengan 

benar. Risiko perilaku kekerasan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan 

dapat berisiko membahayakan diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan 

sekitar akibat dari ketidakmampuan 

seseorang mengendalikan marah 

secara kontruktif. 


