
  

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

   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 topik yang akan dibahas (Setiadi, 2013).  

  

 

 

 

 

  

 

  

Gambar1 Kerangka Konsep Penelitian Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare 

dengan Defisit Nutrisi di Ruang Jempiring RSUD Bangli tahun 2018[ 

Keterangan: 

 : Variabel yang diteliti 

 : Variabel yang tidak diteliti 

 : Alur pikir atau mempengaruhi 

Penjelasan :  

   Pada kerangka konsep di atas, peneliti akan melakukan penelitian terhadap 

asuhan keperawatan pada anak diare dengan defisit nutrisi. Defisit nutrisi pada anak 

diare terjadi karena diare yang menyebabkan frekuensi BAB meningkat sehingga 

menyebabkan mual muntah dan nafsu makan menurun. Untuk mengatasi agar tidak 
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terjadinya defisit nutrisi makan akan diberikan asuhan keperawatan dengan 

meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi keperawatan, dan pelaksanaan 

implementasi keperawatan dan evaluasi. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare 

Dengan Defisit Nutrisi Di Ruang Jempiring Rsud Bangli Tahun 2018 

  

No. Variabel Definisi Operasional Variabel 

1. Defisit nutrisi pada anak 

diare 

asupan nutrisi yang tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme, yang ditandai dengan 

mual muntah, nafsu makan menurun dan berat 

badan menurun minimal 10% di bawah rentang 

ideal. 

2.  Asuhan keperawatan pada 

anak diare dengan Defisit 

nutrisi 

Suatu proses keperawatan yang terdiri dari 

pengkajian dignosa intervensi implementsi dan 

evaluasi yang bertujuan untuk mengatasi defisit 

nutrisi pada anak diare 

 

    Pada bagian ini berisi tentang penjelasan atau definisi yang dibuat oleh 

peneliti tentang variabel studi yang dirumuskan secara operasional yang digunakan 

pada studi kasus dan bukan merupakan definisi konseptual berdasarkan variabel. 

Definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional 
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merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama (PPNI, 2017). 

 

 

 


