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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 di bawah ini : 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Kerangka Konsep Pengaruh Pemberian Pursed Lip Breathing Exercise   
Terhadap Arus Puncak Ekspirasi pada Pasien ASMA di IGD RSUD 

Klungkung Tahun 2019 
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2. Faktor lingkungan 

 Kebiasaan merokok 

 Polusi udara 
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B. Variable Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian  

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

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2018). Dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang nilainya menetukan 

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 . Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah pursed lip breathing exercise.  

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variable yang nilainya ditentukan oleh variable lain. 

Variable respons akan muncul sebagai akibat dari manipulasi variable variable lain 

(Nursalam, 2017). 

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 arus puncak ekspirasi pada 

pasien asma.  

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana 

caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel, sehingga definisi 

operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan membantu penelitian 
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lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Setiadi, 2013). Definisi 

Operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan 

terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument (alat 

ukur) (Notoadmodjo, 2016). 

Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel Penelitian Pengaruh Pemberian Pursed Lip 

Breathing Exercise Terhadap Arus Puncak Ekspirasi pada Pasien ASMA 

di IGD RSUD KlungkungTahun 2019 

 

Variabel  Definisi Operasional 

Variabel 

 

Alat Ukur Skor Skala  

 

1 2 3 4 5 

Variabel 

Independent 

Pursed Lip 

Breathing 

Exercise 

Latihan pernapasan yang 

dilakukan dengan posisi 

semi fowler dengan 

meletakkan kedua tangan di 

abdomen Kemudian 

menarik napas dalam secara 

lambat selama 3 detik 

melalui hidung, lalu 

hembuskan selama 7 detik 

melalui bibir yang 

dirapatkan seperti meniup 

lilin sambil 

mengencangkan otot 

abdomen. Ulangi sebanyak 

10 kali napas (satu siklus) 

diikuti dengan jeda selama 

1 menit  kemudian 

dilanjutkan kembali   

sebanyak 2 siklus (20 kali 

Lembar 

Prosedur 

pursed lip 

breathing 

exercise  

- -  
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1 2 3 4 5 

napas) dengan jeda selama 

1 menit.  

Variabel 

dependent  

Arus 

Puncak 

Ekspirasi  

pada 

Pasien 

Asma 

Angka yang ditunjuk oleh 

Skala  yang ditunjukkan 

oleh jarum pada peak flow 

meter  dalam liter/menit 

setelah melakukan ekspirasi 

maksimum yakni 

menghembuskan napas 

sekuat kuatnya secara paksa 

yang diawali dengan 

inspirasi maksimum 

terlebih dahulu. 

Pengukuran dilakukan 

sebanyak tiga kali. Nilai 

yang dipakai adalah nilai 

maksimum dari tiga kali 

pengukuran. Pengukuran 

dilakukan sebanyak dua 

kali yakni 5 menit setelah 

nebulisasi dan 5 menit 

setelah diberikan perlakuan.  

Peak flow 

meter 

Persentase 

nilai arus 

puncak 

ekspirasi 

Interval 

 

3. Hipotesa  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

peneliti (Nursalam 2017). Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh 

Pursed Lip Breathing Exercise terhadap Arus Puncak Ekspirasi pada pasien asma 

di IGD  RSUD Klungkung Tahun 2019”.
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