
 

 

BAB III    

 KERANGKA KONSEP 

 

A.  Kerangka Konsep 

 

          Kerangka konsep merupakan hubungan antara variabel satu dengan variabel 

lain terkait dengan masalah penelitian dan dibangun atas dasar kerangka teori serta 

hasil studi sebelumnya sebagai pedoman dalam penelitian (Supradi & Rustika, 

2013). Kerangka konsep penelitian 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).  

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :      

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                                                                                                    Diteliti                     : 

 

                       Tidak                                                                      tidak diteliti            : 

 

                                                                                                   Adanya hubungan   :  

  Gambar 1 

Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien 

HIV/AIDSdengan Defisit Nutrisi di Ruang Oleg RSD Mangusada Badung 

Tahun 2020 

Pasien 

HIV/AIDS 

Dampak Defisit  Nutrisi pada Pasien HIV/AIDS :  

1. Berat badan kurang 

2. Keletihan 

3.  Kekurangan vitamin dan mineral 

4.  Peningkatan kerentanan terhadap infeksi sekunder 

Asuhan Keperawatan 

       1. Pengkajian 

       2. Diagnosa 

       3. Intervensi 

       4. Implementasi 

       5. Evaluasi 

       DEFISIT NUTRISI 

Tanda dan Gejala 

1. Berat badan menurun minimal 
10% dibawah rentang ideal 

2. Otot menelan lemah 

3. bising usus hiperaktif  

4. membran mukosa pucat  

5. sariawan 

6. serum albumin turun 

7. diare 
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B.  Variabel Penelitian dan DefinisiOperasional Variabel 

 

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, 

2014). Dalam penelitian ini telah diteliti satu variabel yaitu, Gambaran Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien HIV/AIDS dengan Defisit Nutrisi di Ruang Oleg 

RSD Mangusada Badung Tahun 2020 . 

2.  Definisi Operasional Variabel   

 

           Definisi operasional variabel merupakan cara pengukuran variabel yang 

akan diteliti. Definisi operasional variabel disusun dalam bentuk matrik, 

biasanya berisi semua nama variabel yang akan diteliti pada bagian kerangka 

konsep penelitian, deskripsi variabel, alat ukur, dan hasil pengumpulan data 

yang didapat (Supradi & Rustika, 2013). Untuk menghindari perbedaan 

persepsi, maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan penjelasan 

lanjut dari variabel. 
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         Tabel 8 

Definisi Operasional Variabel Penelitian Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pada Pasien HIV/AIDS Dengan Defisit Nutrisi Di Ruang Oleg                                   

RSD Mangusada Badung Tahun 2020   

  

  No      Variabel              Definisi Operasional      Alat Ukur  

1            2                              3           4  

1 Gambaran asuhan 

keperawatan pada 

pasien HIV/AIDS 

dengan defisit 

nutrisi 

Suatu bentuk pelayanan keperawatan 

yang di berikaan pada pasien HIV/AIDS 

dengan defisit nutrisi menggunakan 

pendekatan proses keperawatan. yaitu 

dari pengkajian, diagnosa keperawatan,  

perencanaan keperawatan, implementasi 

keperawatan, serta evaluasi keperawatan 

yang diperoleh berdasarkan dari hasil 

studi dokumentasi untuk mengatasi 

defisit nutrisi pada pasien HIV/AIDS 

Lembar observasi   

dokumentasi 

 

 


