
 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep penelitian adalah uraian tentang hubungan antar variabel-

variabel yang terkait dengan masalah peneltian dan dibangun berdasarkan kerangka 

teori / kerangka pikir atau hasil studi sebelumnya sebagai pedoman penelitian 

(Supardi & Rustika, 2013). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dijabarkan 

seperti pada gambar di bawah ini . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 1 

Kerangka Konsep Asuhan Keperawatan 

pada Anak Bronkiolitis dengan Bersihan jalan napas 

tidak efektif (sumber : Ngastiyah. Penyakit Anak Sakit. 

2005) 

Keterangan : 

 :Variabel tidak diteliti 

 : Variabel diteliti 

 : Berhubungan 

Bersihan jalan napas tidak efektif 

Asuhan keperawatan  

1. Pengkajian  

a. Data mayor  

1) Batuk tidak efektif 

2) Sputum berlebih 

3) Mengi, wheezing dan atau 

ronki kering 

2. Diagnosa keperawatan  

Bersihan jalan napas tidak 

efektif 

3. Intervensi keperawatan  

a. Manajemen jalan napas 

b. Monitor pernapasan 

4. Implementasi 

a. Posisikan pasien untuk 

memaksimalkan ventilasi 

(postural darinase 

b. Buang sekret 

dengan 

memotivasi pasien 

untuk melakukan 

batuk atau 

menyedot lender 

5. Evaluasi  

 Kriteria hasil  

a. Menunjukkan 

perbaikan 

pertukaran gas 

b. Mencapai 

bersihan jalan 

napas 

c. Memperbaiki 

pola pernapasan 

Bronkiolitis  

Penumpukan 

mukus  

Penumpukan mucus 

terjadi karena 

adanya peningkatan 

sekresi yang 

disebabkan oleh 

hipertrofi kelenjar 

mukosa yang 

mengakibatkan 

aktivitas silia dan 

fagosistosis lambat. 
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  Bronkiolitis disebabkan oleh virus RSV yang pertama kali menyerang saluran 

pernafasan bagian atas, hal itu mengakibatkan peradangan pada bronkiolus yang 

menyebabkan hipertrofi kelnjar mokus dan bronkus. Aktivitas silia akan terlepas 

sehingga sekresi bronkus juga akan meningkat, sekresi ini akan membentuk sumbat 

mucus sampai terjadi penumpukan mucus dan muncul masalah keperawatan 

bersihan jalan napas tidak efektif. 

B. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang 

akan diteliti (Supardi & Rustika, 2013). Berikut adalah definisi operasional 

variabel yang digunakan dalam karya tulis ini. 

Tabel 2 

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan pada anak bronchiolitis dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif 

 

No. Variabel Definisi operasional  

1 Bersihan jalan napas tidak efektif   Ketidakmampuan membersihkan 

secret atau obstruksi jalan nafas 

untuk mempertahankan jalan napas 

tetap paten 


