
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

1. Pohon masalah

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 29iagn yang akan dibahas (Setiadi, 2013).

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam pohon masalah

dibawah ini :

Gambar 1 Pohon Masalah Gastritis
( Sumber : Nurarif, Amin Huda.  2015. Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan
Diagnosa Medis dan Nanda Nic-Noc. Jogjakarta : Mediaction)

Bahan-bahan makanan, minuman, obat maupun zat kimia yang masuk kedalam

lambung menyebabkan iritasi atau erosi pada mukosanya sehingga lambung

kehilangan barrier (pelindung). Selanjutnya terjadi peningkatan difusi balik ion
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diagnostik. Gangguan difusi pada mukosa dan peningkatan sekresi asam lambung

yang meningkat dan banyak. Asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Kemudian

menginflamasi mukosa lambung dan terjadilah reaksi peradangan.

Selanjutnya terjadi juga peradangan dilambung karena invasi langsung pada sel-

sel dinding lambung oleh bakteri dan terinfeksi. Peradangan ini termanifestasi seperti

perasaan perih di epigastrium, rasa panas atau terbakar dan nyeri tekan. Spasme

lambung juga mengalami peningkatan diiringi gangguan pada spinkter esophagus

sehingga terjadi mual-mual sampai muntah.

2. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian dalam penelitian ini :

Keterangan :

: diteliti : tidak diteliti                    : alur penelitian

Gambar 2 Kerangka Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Gastritis Dengan Manajemen
Kesehatan Keluarga 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 31iagnost yaitu, Asuhan Keperawatan Keluarga Gastritis dengan

Manajemen Kesehatan keluarga Tidak Efektif di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar

Tahun 2018.

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 Gastritis

dengan Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif
di UPT Kesmas Sukawati 1 Gianyar

Tahun 2018

No Variabel Definisi

Operasional

Alat Ukur Skala Ukur

1 2 3 4 5

1 Manajemen kesehatan

keluarga tidak efektif

keluarga/individu

tidak mampu

merawat anggota

keluarga yang

mengalami atau

beresiko

mengalami

gangguan

kesehatan karena

gaya hidup yang

tidak

sehat/kurangnya

pengetahuan

untuk mengatur

kondisi

Lembar

observasi

Ordinal

1. Tidak

efektif<60 %

2. Kurang efektif

60-70  %

3. Efektif 70-100

%

2 Penyakit Gastritis Adanya

gangguan pada

lambung yang

ditandai dengan

perdarahan

mukosa lambung

yang dapat

bersifat

akut,kronis dan

difus (local)

Lembar

observasi

1. Gastritis akut

kejadian ≤ 6

bulan

2. Gastritis

kronis > 6

bulan
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