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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

dan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti yang berguna untuk 

menjelaskan serta menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013). 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk pohon 

masalah sebagai berikut:  

1. Pohon masalah   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Suyono, Slamet et all. (2013). Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu 

Gambar 1 Pohon Masalah Gambaran Asuhan Keperawatan Keluarga Diabetes 

Mellitus dengan Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif 

Karbohidrat menjadi glukosa 

Diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah 

Protein menjadi asam amino  Lemak menjadi asam lemak 

Makanan diolah di mulut, lambung dan usus 

Glukosa masuk ke dalam sel untuk bahan bakar 

Insulin bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel  

Keadaan kualitas insulin tidak baik  Jumlah insulin yang kurang  

Glukosa tidak dapat masuk ke dalam 

sel  

Kadar glukosa dalam darah meningkat  

Dapat menimbulkan komplikasi 

Memerlukan peran dari keluarga untuk mengontrol glukosa darah dengan 

memanajemen diet dan meningkatkan latihan fisik 
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Pengolahan bahan makanan dimulai di mulut kemudian ke lambung dan 

selanjutnya ke usus. Di dalam saluran pencernaan itu makanan dipecah menjadi 

bahan dasar dari makanan itu, karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam 

amino dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan itu akan diserap oleh 

usus kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh 

untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bahan bakar. 

 Supaya dapat berfungsi sebagai bahan bakar, zat makanan itu harus masuk 

ke dalam sel supaya dapat diolah. Di dalam sel, zat makanan terutama glukosa 

dibakar melalui proses kimia yang rumit, yang hasil akhirnya adalah timbulya 

energy. Proses ini disebut metabolisme, dalam proses metabolisme itu insulin 

memegang peran yang sangat penting yaitu bertugas memasukkan glukosa ke 

dalam sel, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Insulin ini 

adalah hormone yang dikeluarkan oleh sel beta di pankreas. 

 Pada diabetes dimana didapatkan jumlah insulin yang kurang atau pada 

keadaan kualitas insulinnya tidak baik (resistensi insulin), meskipun insulin ada 

dan reseptor ada, tetapi karena ada kelainan di dalam sel itu sendiri pintu masuk 

sel tetap tidak dapat terbuka tetap tertutup hingga glukosa tidak dapat masuk sel 

untuk dibakar (dimetabolisme). Akibatnya glukosa tetap berada di luar sel, hingga 

kadar glukosa dalam darah meningkat.  
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2. Alur Penelitian 

Alur penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : diteliti    : tidak diteliti 

  : alur penelitian 

 

Gambar 2 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Keluarga Diabetes 

Mellitus dengan Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif 
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B. Variabel 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 ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Dalam penelitian ini akan diteliti satu variabel yaitu, Gambaran Asuhan 

Keperawatan Keluarga Diabetes Mellitus dengan Pemeliharaan Kesehatan Tidak 

Efektif di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2011). Untuk 

menghindari perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi operasional yang 

merupakan penjelasan dari variabel sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Anggota Keluarga 

Diabetes Melitus dengan Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif di UPT. Kesmas 

Sukawati I, Gianyar Tahun 2018 

 
No  Variabel  Sub Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara 

Pengumpu

lan Data 

Skala 

Ukur 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pemeliharaa

n kesehatan 

tidak efektif 

 Kondisi ketika 

individu/keluarga 

mengalami gangguan 

kesehatan karena 

gaya hidup yang 

tidak sehat/ 

kurangnya 

pengetahuan untuk 

mempertahankan 

kesehatan. 

Lembar 

observasi  

Observasi  Ordinal 

Jawaban 

‘ya’ pada 

soal di 

lembar 

observasi 

: 

1. Sangat 

Efektif : 

> 13 soal  

2. Efektif 

: 7 – 13 

soal 

3. Tidak 

Efektif : 

0 - 6 soal 

2 Asuhan 

Keperawata

n Keluarga 

Diabetes 

Mellitus 

dengan 

Pemeliharaa

n Kesehatan 

Tidak 

Efektif 

Pengkajian Suatu data yang 

diperoleh melalui 

wawancara, 

observasi, 

pemerisaan fisik 

terhadap keluarga 

dengan diabetes 

mellitus 

Format 

pengkajian 

keluarga 

  

3  Diagnosa Masalah keperawatan 

yang diperoleh dari 

hasil analisis data 

dari pengkajian yang 

sudah dilakukan  
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1 2 3 4 5 6 7 

4  Intervensi Tindakan yang 

direncanakan oleh 

perawat untuk pasien 

untuk mengatai 

masalah keperawatan 

yang dialami. 

Intervensi yang akan 

dilakukan: 

1. Manajemen nutrisi 

2. Peningkatan 

latihan 

   

5  Implementasi Tindakan yang 

dilakukan perawat 

pada pasien yang 

sesuai dengan rencana 

keperawatan. 

Implementasi yang 

dilakukan: 

1. Memanajemen 

nutrisi 

2. Meningkatkan 

latihan fisik 

   

6  Evaluasi  Tindakan yang 

dilakukan untuk 

menilai keberhasilan 

tindakan yang telah 

dilakukan. Menilai 

kemampuan keluarga 

merawat anggota 

keluarga yang sakit 

Lemb

ar 

Obser

vasi 

 

 

Obser

vasi 

Ordinal 

Jawaban ‘ya’ 

pada soal di 

lembar 

observasi : 

1. Sangat 

Efektif : > 13 

soal  

2. Efektif : 7 

– 13 soal 

3. Tidak 

Efektif : 0 - 6 

soal 


