
    
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep adalah uraian tentang hubungan antar variabel-variabel 

yang terkait dengan dengan masalah penilitian dan di bangun berdasarkan kerangka 

teori atau hasil studi sebelumnya sebagai pedoman penelitian (Rustika & 

SudibyoSupardi,2013) . 

 

 

Gambar 1 kerangka Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma dengan 

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 
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B. Variabel Penelitian  

Variabel penelitan adalah suatu ukuran atau ciri yang di miliki oleh 

anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang di miliki oleh anggota 

kelompok tersebut (Rustika & Sudibyo Supardi, 2013). Dalam penelitian yang 

disusun oleh peneliti akan di teliti satu variabel yaitu Gambaran Keperawatan pada 

Pasien Asma dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif.  

C.  Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang di deinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat di amati (diukur) 

itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat di amati artinya 

memungkinkan peneliti utuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat 

terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi orang lain 

(Nursalam, 2011). 

Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Asma 

Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif di Ruang Cermai RSUD Klungkung 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Sumber 

data 

1 2 3 4 5 

1 Asuhan 

keperawatan 

pada pasien 

asma dengan 

bersihan jalan 

napas tidak 

efektif  

Suatu bentuk pelayanan keperawatan 

yang di berikan kepada pasien asma 

dengan bersihan jalan nafas tidak efektif 

dengan pendekatan proses keperawatan 

yang dilakukan selama 3 hari mulai dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, 

intervensi keperawatan, implementasi 

keperawatan, serta evaluasi keperawatan 

yang diperoleh ++ berdasarkan dari studi 

dokumentasi untuk mengatasi bersihan 

jalan napas tidak efektif 

Lembar 

observasi  

Rekam 

medis 

pasien  


