
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari suatu realitas yang membentuk 

suatu teori sehingga menjelaskan keterkaitan antar variabel (Nursalam, 2017). 

Adapun kerangkan konsep penelitian ini berdasarkan latar belakang 

masalah dan teori yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

  : variabel yang diteliti                     : variabel yang tidak diteliti 

        : alur berpikir 

Gambar 1. Kerangka konsep hubungan perilaku pemberian ASI eksklusif 

dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan di Desa 

Singakerta, Kecamatan Ubud tahun 2019 
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Kejadian Stunting 

- Penyediaan air bersih dan 

sanitasi 

- Layanan kesehatan 

- Pendidikan pengasuhan, 

gizi, reproduksi dan KB 

- Fortifikasi bahan pangan 
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- Pemberian MP-ASI 

- Imunisasi lengkap, dan 

TT untuk ibu hamil 

- Pemberian IMD (Inisiasi 

Menyusui Dini) 

- Pemberian obat cacingan 

- Pemberian suplemen 

zink, besi folat,  
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B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel penetilian 

Variabel merupakan suatu karakteristik dengan variasi nilai dan 

merupakan operasionalisasi dari konsep untuk diteliti secara empiris (Setiadi, 

2013). Variabel dalam penelitian ini bersifat bivariate (dua variabel) yaitu : 

a. Variabel bebas (Independent variable) 

Adalah variabel yang dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk mengetahui 

hubungannya dengan variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : 

perilaku pemberian ASI eksklusif. 

b. Variabel terikat (Dependent variable) 

Adalah variabel yang nilainya terpengaruh oleh variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu kejadian stunting. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam penelitian untuk mempermudah pembaca dalam 

mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013). Definisi operasional pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Definisi Operasional Hubungan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif dengan 

Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Singakerta, 

Kecamatan Ubud Tahun 2019 

 
No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Skor 

1 2 3 4 5 6 

1 Variabel 

bebas :  

Perilaku 

pemberian 

ASI 

eksklusif  

Pemberian ASI tanpa 

menambahkan dan atau mengganti 

dengan makanan atau minuman 

lain, diberikan sejak bayi baru 

dilahirkan sampai umur 6 bulan.  

Pemberian ASI eksklusif diukur 

dengan pendekatan perilaku yang 

dimana perilaku seseorang 

didasari atas pengetahuan dan 

sikap dengan parameter 

pengertian, manfaat, pemberian 

ASI eksklusif pada ibu bekerja dan 

cara pemberian ASI yang baik dan 

benar dengan skala likert. 

Penilaian dilakukan dengan 

memberikan empat pilihan kepada 

responden yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju. Pernyataan positif 

diberikan nilai yaitu, sangat setuju 

(4), setuju. (3), tidak setuju (2), 

sangat tidak setuju (1). Pernyataan 

negatif diberikan nilai yaitu, 

sangat setuju (1), setuju (2), tidak 

setuju (3), sangat tidak setuju (4). 

 

Kuesioner Interval 1. Sangat tidak 

baik : ≤25% 

2. Tidak baik : 

26-50% 

3. Baik : 51-75% 

4. Sangat baik: 

76-100% 

(Hidayat, 

2011) 

 

2 Variabel 

terikat :  

kejadian 

stunting  

Keadaan gizi anak yang ditentukan 

secara antropometri pada balita 

umur 0-59 bulan berdasarkan 

indeks TB/U atau PB/U memiliki 

nilai standar deviasi unit z (Z-

Score). Pengukuran z-score 

menggunakan aplikasi WHO 

Anthro dengan memasukkan jenis 

kelamin, tanggal lahir, dan tinggi 

anak 

Meteran, 

Aplikasi WHO 

Anthro 

Ratio 1. Sangat pendek 

(< -3,0) 

2. Pendek (≥-3,0 

s/d <-2,0) 

3. Normal (≥-

2,0) 

(Kementerian 

Kesehatan RI, 

2010) 
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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 . Hipotesis alternatif pada penelitian  ini yaitu  

“ada Hubungan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada 

Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud Tahun 2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


