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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

   Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

dengan konsep yang lainnya dari masalah yang akan diteliti serta berguna 

untuk menjelaskan dan menghubungkan topik yang akan dibahas (Setiadi, 

2013). Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = variable yang diteliti 

  = variable yang tidak diteliti 

  = alur berfikir 

Gambar 1 

Kerangka Konsep Gambaran Tingkat Pengetahuan Mencuci Tangan Dalam 

Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah di SD5 Jimbaran                

Wilayah Puskesmas Kuta Selatan Tahun 2021 
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B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel penelitian  

Variabel adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu antara objek satu dengan objek yang lainnya yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi dan 

ditarik kesimpulannya  (Sugiyono, 2016). Variabel dalam penelitian ini adalah 

variabel univariat. Variabel univariat adalah suatu teknik analisis data terhadap 

satu variable secara mandiri, satu variable dianalisis tanpa dikaitkan dengan 

variable lainnya. (Notoatmodjo, S, 2014).  Penelitian ini menggunakan variabel 

univariat mengenai Tingkat Pengetahuan Mencuci Tangan Dalam Pencegahan 

Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah di SD 5 Jimbaran Wilayah Puskesmas Kuta 

Selatan Tahun 2021. 

2. Definisi operasional  

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati 

(diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati 

artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran 

secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulang 

lagi oleh orang lain (Sugiyono, 2016). Untuk menghindari perbedaan persepsi, 

maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih lanjut 

mengenai variabel dan dibuat menurut pemikiran peneliti dan dibuat 

berdasarkan teori yang melandasinya. Adapun definisi operasional dapat 

dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 1 berikut :  
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Tabel 1  

Definisi Operasional Gambaran Tingkat Pengetahuan Mencuci Tangan Dalam 

Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah di SD 5 Jimbaran              

Wilayah Puskesmas Kuta Selatan Tahun 2021 

 

No. 

 

Variabel 

 

Definisi 

Operasional 

 

Alat ukur 

 

Skala ukur 

1. Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang 

Mencuci 

Tangan Dalam 

Pencegahan 

Covid-19 

Pengetahuan 

merupakan hasil 

“tahu” dan ini 

terjadi setelah orang 

(subjek) melakukan 

penginderaan 

terhadap suatu 

objek yaitu 

pengetahuan 

terhadap anak usia 

sekolah tentang 

mencuci tangan 

dalam pencegahan 

Covid-19 

Kuisioner 

 

Ordinal 

Dengan rentang 

kategori : 

Baik 

Cukup  

Kurang 

 

 

 

 


