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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep ialah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti untuk menghubungkan 

atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013). Adapun kerangka 

konsep dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Diteliti 

 : Tidak diteliti 

     : Ada hubungan 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan pada Ibu Post Operasi Kista Ovarium 

dengan Nyeri Akut  
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Penjelasan: 

Berdasarkan kerangka konsep, peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap asuhan keperawatan pada ibu post operasi kista ovarium dengan nyeri 

akut. Post operasi kista ovarium adalah keadaan setelah pembedahan tumor jinak 

tersebut. Prosedur operasi tersebut dapat menimbulkan masalah keperawatan 

nyeri akut, dimana hal tersebut akan menimbulkan beberapa dampak. Dampak 

yang ditimbulkan seperti rasa ketidaknyamanan, mengaduh, mendengkur, sesak 

napas, menangis, meringis, perasaan gelisah, dan membatasi mobilitas pasien. 

Adapun tanda dan gejala nyeri akut yaitu mengeluh nyeri, tampak meringis, 

bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur.  

B. Definisi Operasional Variabel 

Konsep definisi operasional variabel merupakan penjelasan semua 

variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional 

sehingga pada akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna 

penelitian. Untuk menghindari perbedaan persepsi, maka perlu disusun definisi 

operasional yang merupakan penjelasan lanjut dari variabel sebagai berikut : 

Tabel 4 
Definisi Operasional Gambaran Asuhan Keperawatan pada Ibu Post Operasi 

Kista Ovarium dengan Nyeri Akut 

Variabel Definisi 

1 2 

Asuhan keperawatan pada ibu post 

operasi kista ovarium dengan nyeri 

akut 

 

 

 

Asuhan keperawatan yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan meliputi 

pengkajian, diagnosis, intervensi, 

implementasi, dan evaluasi keperawatan 

pada ibu post operasi kista ovarium 

dengan nyeri akut. 


