
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

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) 

Kerangka konsep penelitian dijabarkan sebagai gambar 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

:     :Diteliti 

      : Tidak diteliti 

      : Ada hubungan   

  

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Asuhan Keperawatan Pada 

Ibu Post Sectio Caesarea (SC) Dengan Masalah Keperawatan 

Risiko infeksi 

  

Sectio Caesarea (SC) 

Invasi bakteri 

Risiko Infeksi 

Asuhan Keperawatan : 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa 

3. Intervesi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi 

Proteksi kurang Dampak Risiko 

Infeksi : 

1. terjadinya 

kerusakan pada 

jaringan epidermis 

maupun dermis, 

gangguan pada 

sistem 

persyarafan, dan 

kerusakan 

jaringan seluler 

Faktor pencetus risiko 

infeksi : 

1. Agen 

2. Host  

3. Environtmen 



Penjelasan : 

 Sectio caesarea (SC) merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan 

didaerah dinding depan perut. Tindakan sectiocaesarea akan menghasilkan bekas 

luka operasi pada pasien post sectio caesarea yang menyebabkan timbulnya 

jaringan terbuka atau luka terbuka. 

Luka terbuka setelah menjalani operasi harus dirawat secara tepat. Jika 

pada pasien post sectiocaesarea memiliki perawatan luka yang kurang, akan 

menyebabkan proteksi atau perlindungan diri menjadi kurang. Terutama pada 

invasi bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang mampu menimbulkan risiko 

infeksi meningkat pada pasien post sectio caesarea. 

B. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang 

akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya 

mempermudah pembaca mengartikan makna penelitian (Setiadi, 2013). Definisi 

operasional dari variabel penelitian ini tertuang dalam tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

Definisi Operasional Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Sectio  

Caesarea dengan Risiko Infeksi 

 

Variabel Definisi Operasional 

Asuhan 

keperawatan 

pada ibu post 

sectio caesarea 

dengan  risiko 

infeksi 

Suatu bentuk proses tindakan   keperawatan  

komprahensif yang diberikan kepada pasien untuk 

memenuhi kebutuhan keamaanan atau 

perlindungan  pada ibu post Sectio Caesarea  

(SC) dengan pendekatan proses keperawatan yang 

terdiri dari pengkajian, diagnose keperawatan, 

perencanaan, implementasi keperawatan, dan 

evaluasi 

 



 


