
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah uraian tentang hubungan antar variabel-

variabel yang terkait dengan masalah penelitian dan dibangun berdasarkan 

kerangka teori/kerangka pikir atau hasil studi sebelumnya sebagai 

pedoman penelitian yang ingin membuktikan hipotesis (Supardi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                        : Tidak diteliti                              

                        : Diteliti    

  : Alur pikir  

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu 

Primigravida Trimester I Dengan Nausea. 
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B. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel penelitian 

 Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014). 

 Variabel penelitian studi kasus ini yaitu gambaran asuhan 

keperawatan pada ibu primigravida trimester 1 dengan nausea. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4 

Definisi Operasional Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Ibu 

Primigravida Trimester I Dengan Nausea 

 

Variabel  Definisi operasional 

Asuhan keperawatan pada ibu 

primigravida trimester 1 dengan 

nausea di UPT Puskesmas 

Klungkung I 

Asuhan keperawatan yang 

dilakukan pada ibu primigravida 

trimester 1 dengan nausea  melalui 

pendekatan proses keperawatan 

yang meliputi pengkajian, diagnosa, 

intervensi, implementasi, dan 

evaluasi keperawatan untuk 

meningkatkan nafsu makan, status 

nutrisi meningkat, dan tidak terjadi 

keparahan mual dengan cara 

observasi dan dokumentasi di UPT 

Puskesmas Klungkung I 

 

 


