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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau ikatan antara konsep 

satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Setiadi, 2013). 

Berdasarkan teori dan kajian pustaka, dapat disusun sebuah kerangka pemikiran 

dari penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 = Variabel yang diteliti 

 = Variabel yang tidak diteliti 

 = Alur pikir 

Gambar 1  Kerangka Konsep Asuhan Keperawatan pada Ibu Partus Spontan Kala 

III dengan Risiko Perdarahan Post Partum 

 

Kala III persalinan Manajemen aktif 

kala III 

Kontraksi adekuat 

Plasenta lahir 

 Risiko Perdarahan 

Perdarahan pascapersalinan (PPH) 

Sumber: Sukarni (2013) 

Proses keperawatan: 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa 

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi 

 

  

 

Faktor yang mempengaruhi: 

1. Atonia uteri 

2. Sisa plasenta 

3. Trauma jalan lahir 

4. Gangguan 

pembekuan darah 
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B. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Menurut Setiadi 

(2013) variabel penelitian adalah karakteristik yang diamati yang mempunyai 

variasi nilai dan merupakan operasionalisasi dari suatu konsep agar dapat diteliti 

secara empiris atau ditentukan tingkatannya. Penelitian ini meneliti satu variabel 

yaitu Gambaran Asuhan Keperawatan pada Ibu Partus Spontan Kala III dengan 

Risiko Perdarahan Post Partum. 

2. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan 

digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah 

pembaca dalam mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013). Untuk menghindari 

perbedaan persepsi, maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan 

penjelasan lanjut dari variabel sebagai berikut:  
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Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Asuhan Keperawatan pada Ibu Partus Spontan Kala 

III dengan Risiko Perdarahan Post Partum di Ruang Bersalin RSUD Wangaya  

Variabel 
Definisi 

Operasional 

Asuhan 

keperawatan pada 

ibu partus spontan 

kala III dengan 

risiko perdarahan 

post partum. 

Tindakan pelayanan keperawatan yang diberikan pada ibu 

bersalin yang memasuki kala III persalinan dengan masalah 

keperawatan risiko perdarahan post partum, tindakan 

diberikan berdasarkan 5 proses asuhan keperawatan yaitu 

pengkajian, perumusan diagnosa, intervensi, implementasi 

dan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 


