
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 

2013). Kerangka konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar : 

 : Variabel yang tidak diteliti 

: Variabel yang diteliti 

: Terdapat hubungan 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Gangguan Integritas Jaringan pada Pasien 

Diabetes Mellitus  
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Penderita Diabetes Mellitus dapat mengalami gangguan integritas 

jaringan yang disebabkan oleh  hiperglikemia yang  menyebabkan  kelainan  

neuropati  dan  kelainan pada  pembuluh  darah. Neuropati  sensorik  maupun 

motorik dan autonomik akan mengakibatkan berbagai perubahan pada kulit dan 

otot yang menyebabkan terjadinya perubahan pada  kulit  dan  otot  yang  kemudian  

menyebabkan  terjadinya  perubahan  distribusi tekanan pada telapak kaki dan 

selanjutnya akan mempermudah terjadinya gangguan jaringan. Dimana memiliki 

tanda dan gejala yaitu gangguan jaringan dan/atau kulit, nyeri, kemerahan, 

hematoma, perdarahan. 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dll) (Nursalam, 2013). Variabel dalam penelitian 

ini adalah variabel tunggal yaitu asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus 

dengan gangguan integritas jaringan. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional merupakan definisi yang membatasi ruang lingkup atau 

pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti. Definisi operasional adalah 

unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana caranya menentukan variabel dan 

mengukur suatu variabel, sehinggan definisi operasional ini merupakan informasi 

ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang 

sama. Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang 
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akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehinga akhirnya 

mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. (Setiadi, 2013) 

Adapun penjelasan definisi operasional dalam penelitian ini, dicantumkan 

dalam tabel 2 berikut. 

Tabel 1 

Definisi Operasional Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes 

Mellitus Dengan Gangguan Integritas Jaringan 
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