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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep yang ingin diamati 

atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.(Wasis 2008:32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda dan gejala dari hipertensi yang 

sering muncul adalah sakit kepala, 

rasa panas di tengkuk, atau kepala 

berat. Namun, gejala tersebut tidak 

bisa dijadikan patokan ada tidaknya 

hipertensi.  

Kepatuhan Diet 

Faktor penyebab 

hipertensi adalah 

obesitas, jenis kelamin, 

makanan dan gaya 

hidup 

Pasien Hipertensi 

Pola makan sehat yang dapat dilakukan adalah 

menerapkan diet DASH dan mengurangi konsumsi 

natrium (garam) dalam makanan. 

Dampak yang timbul bila tidak patuh 

menjalankan diet hipertensi dapat menyebabkan 

gejala stroke, dan dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan permanen pada otak. 

 



18 
 

 

Keterangan : 

: Yang diteliti 

: Yang tidak diteliti 

: Alur pikiran yang diteliti  

: Alur pikiran yang tidak diteliti 

Gambar 1 

Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Kepatuhan Diet Pada Pasien Hipertensi Di 

Puskesmas Mengwi I Tahun 2021 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah suatu sebutan yang dapat di beri nilai angka (kuantitatif) atau 

di beri mutu (kualititatif). Variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua 

atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Variabel penelitian adalah kegiatan menguji 

hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. 

Hubungan nyata ini lazim dibaca dan dipaparkan dengan bersandar kepada 

variabel.(Noor 2017:47) 

 

2. Definisi operasional  

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan 

observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek. Definisi operasional 

ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Sedangkan 
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cara pengukuran adalah cara di mana variabel dapat diukur dan ditentukan 

karakteristiknya. (Nurdin and Hartati 2019:122) 

 

 

Table 1 

Definisi Operasional Gambaran Kepatuhan Diet Pada Pasien Hipertensi 

Di Puskesmas Mengwi I Tahun 2021 

NO Variabel  Definisi 

Operasional 

Cara ukur Skala data Sumber 

data 

1 Gambaran 

Kepatuhan 

Diet Pada 

Pasien 

Hipertensi 

Kepatuhan 

diet adalah 

kebiasaan 

yang dapat 

membantu 

penderita 

dalam 

mengikuti 

diet 

hipertensi. 

Angket 

(kuisioner) 

Ordinal 

dengan 

kriteria 

kepatuhan: 

Kepatuhan 

tinggi 

:76%-

100% 

jawaban 

benar  

Kepatuhan 

sedang : 

56%-75% 

Primer 
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jawaban 

benar  

Kepatuhan 

rendah : 

<56% 

jawaban 

benar 

 

 

  


