
 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka, maka 

kerangka konseptual dapat disajikan dalam bentuk skema atau bagan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebiasaan 

merokok  

 

Keterangan :   

                                      Diteliti 

                Tidak diteliti 

  

 

Umur 

Produktivitas Kerja 

Kondisi Lingkungan 

Fisik Kerja 

 

Keluhan Infeksi 

Saluran Pernapasan 

bagian Atas 

 

 

Penyakit 

                

 

Lama   

kerja 

Waktu 

istirahat 

Memakai  

APD 

pelindung 

Lingkungan 

Fisik Kerja 
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Gambar 1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 Adapun kerangka konseptual yang tertulis diatas dapat diartikan sebagai 

berikut : keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Bagian Atas yang dirasakan 

pengerajin ukiran berhubungan dengan faktor faktor antara lain : umur, lama 

kerja, waktu istirahat, Pakai Alat Pelindung Diri ( APD) ,Kebiasaan merokok, 

kondisi lingkungan fisik kerja, dan penyakit. Selanjutnya keluhan terjadinya 

gangguan pernapasan akibat polusi udara dengan serpihan bahan ukir akan 

menurunkan produktivitas kerja pengerajin ukiran. 

 Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah faktor : umur, waktu 

kerja, waktu istirahat , memakai Alat Pelindung Diri, kebiasaan merokok saat 

kerja,faktor kondisi Kesehatan  lingkungan sedangkan fisik kerja dan 

produktivitas kerja tidak diteliti. 

B. Variabel dan definisi oprasional 

 

1. Variabel penelitian 

 

     Ada dua variabel yang diukur dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Variabel bebas, yang meliputi : umur, lama kerja, waktu istirahat,Memakai 

Alat Pelindung Diri , Merokok  dan kondisi kessehatan lingkungan   

b. Variabel terikat, yaitu : Keluhan Infeksi Pernapasan bagian atas (ISPA ) 
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2. Definisi operasional 

 Agar terjadi kesamaan persepsi dan pandangan pembaca terhadap 

komponen utama yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini, maka beberapa 

komponen perlu diberikan definisi oprasionalnya secara rinci dapat dilihat pada 

tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1 

Definisi operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala data 

 

1. Umur Waktu kelahiran 

sampai dengan saat 

dilakukan penelitian 

ini, dinyatakan  

dalam tahun. 

Kuesioner :  dengan 

menanyakan umur 

pengerajin 

Interval 

 

2. 

 

 

 

Lama kerja Lamanya waktu 

bekerja dalam sehari, 

dinyatakan dalam 

jam/hari. 

Kuesioner :    dengan 

menanyakan lamanya 

jam kerja per hari 

Interval 

 

3. Waktu 

istirahat 

Lamanya waktu 

istirahat saat 

melakukan pekerjaan 

per hari 

Kuesioner :    dengan 

menanyakan lamanya 

jam istirahat saat 

melakukan pekerjaan 

per hari 

Interval 

 

4.  Memakai 

Alat 

Pelindung  

Diri ( APD) 

Keluhan  Gangguan 

Pernapasan yang 

dirasakan  oleh 

pengerajin ukiran 

sehubungan dengan 

pekerjaannya. 

Kuesioner :   dengan 

menanyakan dalam 

waktu dua ( 2) minggu 

terakhir apakah ada 

atau tidak pengerajin 

yang mengalami ISPA 

Nominal 

 

5. Merokok  Keluhan  Gangguan 

Pernapasan yang 

dirasakan  oleh 

pengerajin ukiran 

sehubungan dengan 

pekerjaannya. 

Kuesioner :   dengan 

menanyakan ada dalam 

waktu  dua minggu 

terakhir  apakah 

keluhan Gangguan 

pernapasan atau tidak 

ada keluhan Gangguan 

pernapasan 

Nominal 

 

 


