
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah keterkaitan antara konsep-konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian (Setiadi, 2013). Adapun kerangka 

konsep dari penelitian ini dapat diterangkan dengan skema pada gambar di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  = Variabel yang diteliti 

  = Variabel yang tidak diteliti  

  = Berpengaruh 

 

 

 

 

 

 

Ibu di Banjar 

Mudita yang 

pernah 

mengalami 

KLB keracunan 

pangan 

Pendidikan kesehatan dengan 

media flip chart mengenai 

penanganan kegawatdaruratan 

keracunan pangan dengan 

berisikan parameter 

kesiapsiagaan, yaitu: 

1. Pengetahuan dan sikap 

2. Kebijakan dan panduan 

3. Rencana tanggap darurat 

4. Sistem peringatan bencana 

5. Mobilisasi sumber daya 

 

Peningkatan 

kesiapiagaan 

tentang 

kegawatdaruratan 

keracunan pangan 

 

Gambar 1. Kerangka  Konsep  Pengaruh  Pendidikan  Kesehatan dengan  Media 

Flip Chart terhadap Kesiapsiagaan Ibu dalam Menghadapi 

Kegawatdaruratan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di 

Banjar Mudita, Desa Sukawati Tahun 2019 
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Penjelasan gambar: 

Pendidikan kesehatan ialah suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan 

perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Tujuan dari pendidikan 

kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya 

sendiri dan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. 

Pendidikan kesehatan akan memberikan masyarakat pengetahuan tentang 

memelihara kesehatan, menghindari, dan menangani masalah kesehatan yang 

dialami diri sendiri atau orang lain. Ibu yang pernah mengalami KLB keracunan 

pangan akan diberikan pendidikan kesehatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

kesiapsiagaan Ibu dalam kegawatdaruratan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan 

pangan. Kesiapsiagaan terdiri dari parameter kesiapsiagaan, yaitu pengetahuan 

dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan 

bencana, dan mobilisasi sumber daya. Jika kelima parameter tersebut dapat 

dilaksanakan oleh masyarakat, maka terjadi peningkatan kesiapsiagaan Ibu 

sehingga kegawatdaruratan KLB keracunan pangan akan dapat segera ditangani.  

 

B. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Menurut Setiadi (2013) definisi operasional adalah unsur penelitian yang 

menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga definisi 

operasional ini merupakan suatu informasi ilmiah yang akan membantu peneliti 

lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional dari 

variabel sangat diperlukan, terutama untuk menentukan alat atau instrumen yang 

akan digunakan dalam pengumpulan data.  
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Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian 

(Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen) 

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, 

dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain 

(Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah pendidikan 

kesehatan dengan media flip chart. 

2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi nilainya 

ditentukan oleh variabel lain. Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan 

diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel 

bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kesiapsiagaan dalam 

kegawatdaruratan KLB keracunan pangan. 

Adapun definisi operasional dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 1 

berikut. 

Tabel 2 

 Definisi Operasional Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Flip Chart 

terhadap Kesiapsiagaan Ibu dalam Menghadapi Kegawatdaruratan  

Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di  

Banjar Mudita Desa Sukawati Tahun 2019 

 

No Variabel/ 

Sub Variabel 

Definisi Operasional Alat Ukur Skala/Hasil 

Ukur 

1 2 3 4 5 

1 Variabel 

Independent :  

Pendidikan 

kesehatan  

Menggunakan Satuan 

Acara Penyuluhan 

sebagai panduan 

memberikan pendidikan 

kesehatan dengan media 

flip chart yaitu media  

- - 
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1 2 3 4 5 

  cetak yang memuat 

materi berupa gambar 

pada setiap lembarnya 

dan lembar baliknya 

berisi penjelasan yang 

berkaitan dengan gambar 

tersebut sebagai sarana 

komunikasi untuk 

memberikan edukasi 

kepada pembaca 

mengenai penanganan 

kegawatdaruratan 

keracunan pangan, 

berisikan materi 

keracunan dan 

kesiapsiagaan dalam 

kegawatdaruratan 

keracunan pangan. 

  

2 Variabel 

Dependent :  

Kesiapsiagaan   

Upaya untuk mengurangi 

dampak dari bencana 

guna menghindari 

adanya korban jiwa, 

kerugian harta benda dan 

perubahan tata kehidupan 

masyarakat dengan nilai 

indeks kesiapsiagaan 

rumah tangga/keluarga 

merupakan gabungan 

(komulatif) dari nilai 

indeks kesiapsiagaan ke 

empat parameter 

kesiapsiagaan 

(pengetahuan tentang 

bencana, kesiapsiagaan 

untuk keadaan darurat, 

peringatan bencana dan 

mobilisasi sumber daya) 

yang diukur dengan 

instrument kuesioner 

sebelum dan sesudah 

perlakuan 

Kuesioner 

kesiapsiagaan 

Ordinal 

 

1. Sangat 

siap: 

80-100 

2. Siap 

65-79 

3. Hampir 

siap 

55-64 

4. Kurang 

siap 

40-54 

5. Belum 

siap 

< 40  
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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 (Setiadi, 2013). Hipotesis pada penelitian ini 

adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flip chart terhadap 

kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan Kejadian Luar Biasa 

(KLB) keracunan pangan di Banjar Mudita, Desa Sukawati tahun 2019. 


