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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

 Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep 

satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan 

penelitian (Setiadi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Diteliti   : Ada hubungan 

: Tidak diteliti 
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Kehamilan 

Perubahan pada Fisiologi Ibu 

Primigravida Trimester III 

Perubahan Psikologis pada Ibu 

primigravida Trimester III 

Ansietas dalam menghadapi 

persalinan pada Ibu 

primigravida trimester III 

Factor penyebab 

amsietas dalam 

menghadapi persalinan 

pada Ibu trimester III 

a. Pendidikan 

kesehatan 

b. Dukungan 

c. Lingkungan 

d. Usia  

Asuhan keperawatan : 

1. Pengkajian  

2. Diagnose  

3. Intervensi  

4. Implementasi  

5. Evaluasi  

Dampak dari ansietas 

dalam menghadapi 

persalinan 

a. Lahirnya bayi 

dengan BBLR 

b. Rendahnya skor 

APGAR 

c. Terganggunya 

kesehatan fisik 

dan mental ibu 

dan janin 



23 
 

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 variabel yaitu, Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pada Ibu Primigravida Trimester III dengan Ansietas dalam Menghadapi 

Persalinan di Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya Tahun 2018. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana 

caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel, sehingga definisi 

operasional ini merupakan informasi ilmiah yang akan membantu penelitian lain 

yang ingin menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional merupakan 

penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam mengartikan 

makna penelitian (Setiadi, 2013). 

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 definisioperasional yang 

merupakan penjelasan dari variabel sebagai berikut : 

 

 

 

 



24 
 

Tabel 4 

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan Pada Ibu Primigravida Trimester 

III dengan Ansietas dalam Menghadapi Persalinan 

 

Variabel  Definisi Operasional 

Asuhan keperawatan pada ibu 

primigravida trimester III dengan Ansietas 

dalam menghadapi persalinan di Poliklinik 

Kebidanan RSUD Wangaya tahun 2018 

Asuhan keperawatan yang dilakukan pada 

ibu primigravida trimester III dengan 

ansietas dalam menghadapi persalinan di 

Poliklinik Kebidanan RSUD Wangaya 

tahun 2018 melalui pemberian asuhan 

keperawatan yang meliputi pengkajian, 

diagnosa, intervensi, implementasi, dan 

evaluasi keperawatan untuk  mengurangi 

ansietas. 

 


