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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun 

sebelumnya dalam telaah Pustaka. Kerangka konsep merupakan visualisasi 

hubungan antara berbagai variabel, yang dirumuskan peneliti setelah membaca 

berbagai teori (Masturoh & Anggita T 2018). Adapaun kerangka konsep pada 

penelitian ini sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Gambaran Suhu Tubuh Post Operatif Pasien 

Pembedahan Dengan General Anestesi di IBS RSUD Klungkung 

Tahun 2021 

Suhu Tubuh Pasca 

Operatif (Normal dan 

Hipotermi) 

Faktor Yang Mempengaruhi Suhu 

Tubuh Pasca Operatif: 

1. Obat anestesi 

2. Luas luka operasi 

3. Lama operasi atau Anestesi 

4. Usia 

eksposure suhu rendah 

Keterangan : 

                  : tidak diteliti 

  : diteliti  

  : alur pikir 

Dampak Penurunan Suhu 

Tubuh Pasca Operatif: 

1. Menggigil  

2. Resiko pendarahan 

3. Peningkatan morbid 

cardiac event 

4. Infeksi luka 

5. Waktu pulih sadar 

lambat 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

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

maupun keinginan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2017). Pada 

penelitian ini akan meneliti suatu variabel yaitu Gambaran Suhu Tubuh Pasca 

Operatif Pasien Pembedahan Dengan General Anestesi. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan 

data, pengolahan dan analisis data. Pada saat melakukan pengumpulan data, definisi 

operasional yang dibuat mengarahkan dalam pembuatan dan pengembangan 

instrument penelitian. Saat pengolahan dan analisis data, definisi operasional dapat 

memudahkan karena data yang dihasilkan sudah terstruktur dan siap untuk diolah 

dan dianalisis (Masturoh & Anggita T 2018). Definisi operasional pada variabel 

penelitian ini disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel Suhu Tubuh Post Operatif Pasien Pembedahan 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur 

Instrumen 

Cara 

Pengumpulan 

Data 

Kategori 

suhu tubuh 

Gambaran 

suhu tubuh 

pasca 

operatif 

pasien 

pembedahan 

dengan 

general 

anestesi 

Suhu inti lebih 

rendah dari suhu 

tubuh normal 

yaitu 36°C 

setelah pasien 

dilakukan 

tindakan operasi 

atau pembedahan 

yang diukur 

menggunakan 

thermometer 

pada saat pasien 

memasuki 

recovery room, 

15 menit pertama 

dan 15 menit 

kedua. 

Daftar tilik 

(checklist) 

Observasi 

rekam medik 

normal (36 -

37,5°C) ,  

hipotermi 

(<36°C) 
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