
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). Adapun kerangka

konsep dalam penelitian ini adalah :

INPUT PROSES

O

OUTPUT

: diteliti
: tidak diteliti
: adanya hubungan

Pasien
HIV/AIDS
dengan
deficit
nutrisi

Pengkajian
1. Beratnbadan menurun

minimal 10% dibawah
rentang ideal

2. bising usus hiperaktif
3. membrane mukosa

pucat
4. sariawan
5. serum albumin turun
6. diare

Diagnose keperawatan
1. Defisit Nutrisi b.d

malabsorbsi nutrient
dan ketidakmampuan
menelan makanan

Intervensi dan implementasi
a. Identifikasi adanya alergi

makanan
b. Kolaborasi dengan ahli gizi

untuk menentukan jumlah
kalori dan nutrisi yang
dibutuhkan pasien.

c. Lakukan atau bantu pasien
terkait dengan perawatan
mulut (oral hygiene)

d. Monitor kalori dan asupan
makanan

e. Monitor terjadinya penurunan
dan kenaikan berat badan

f. Anjurkan pasien untuk
memantau kalori dan intake
makanan

g. Berikan informasi tentang
kebutuhan nutrisi

h. Monitor lingkungan selama
makan

i. Monitor dan manajemen mual
dan muntah

j.
k.

Evaluasi
1. asupan gizi cukup

untuk kebutuhan
metabolism,

2. asupan makanan
cukup untuk
kebutuhan
metabolism,

3. berat badan sesuai
dengan rentang ideal

Hasil

Asupan
Nutrisi
cukup untuk
memenuhi
kebutuhan
metabolism
tubuh
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Gambar 1.

Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien HIV/AIDS dengan
Deficit Nutrisi di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya Tahun 2018

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 telah diteliti satu variabel yaitu, Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Pasien

HIV/AIDS dengan Defisit Nutrisi di Ruang Cendrawasih RSUD Wangaya.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari

suatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2008). Untuk menghindari perbedaan

persepsi, maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan penjelasan lanjut

dari variable.
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Tabel1.

Definisi Operasional Variabel Penelitian Gambaran Asuhan Keperawatan Pada
Pasien Hiv/Aids Dengan Defsit Nutrisi Di Ruang Cendrawasih

Rsud Wangaya Tahun 2018

Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Alat Ukur
Cara

pngumpulan
data

1 2 3 4 5
Gambaran
Asuhan
Keperawatan
Pada Pasien
HIV/AIDS
Dengan
Defisit
Nutrisi

Pasien
HIV/AIDS

Pasien yang sudah
didiagnosa secara
medis menderita
HIV/AIDS di dalam
catatan les pasien

Pedoman
observasi
Dokumentasi

Studi
Dokumentasi

Gambaran
Asuhan
Keperawatan

Mendeskripsikan
pelaksanaan asuhan
keperawatan yang
dilaksanakan oleh
perawat ruangan yang
mencangkup
pengkajian, diagnose,
intervensi,
implementasi dan
evaluasi

Pedoman
observasi
Dokumentasi

Observasi
Dokumentasi

Defisit nutrisi Defisit nutrisi
merupakan asupan
nutrisi yang tidak
cukup untuk
memenuhi kebutuhan
metabolism tubuh
yang ditandai dengan
berat badan menurun
minimal 10% dari
rentang normal,
anoreksia, diare,
sariwan, bising usus
hiperaktif.

Pedoman
observasi
Dokumentasi

Observasi
Dokumentasi


