
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep (conseptual framework) adalah model pendahuluan dari 

sebuah masalah penelitian dan merupakan refleksi dari hubungan variabel-

variabel yang diteliti (Swarjana, 2012). Kerangka konsep dijabarkan sebagai 

gambar:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : diteliti 

   : tidak diteliti 

   : ada hubungan 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil dalam 

Mengkonsumsi Tablet Zat Besi 
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4. Kunjungan 

antenatal care 
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Tingkat kepatuhan ibu 
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partum 

4. Bayi premature 
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B. Definisi Operasional  

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu baik itu berupa benda, manusia dan lainnya (Soeparto, Putra, & 

Haryanto,2000 dalam (Nursalam, 2020). Dalam riset, variabel dikarakteristikkan 

sebagai derajat, jumlah, dan perbedaan. (Nursalam, 2020). Variabel penelitian ini 

adalah variabel penelitian tunggal yaitu tingkat kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet zat besi. 

2. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi terhadap variabel berdasarkan 

konsep teori namun bersifat operasional agar variabel tersebut dapat diukur atau 

bahkan dapat diuji baik oleh peneliti maupun peneliti lain (Swarjana, 2012). 

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 Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet 

Zat Besi 

Variabel Definisi Operasional 
Alat 

Ukur 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Skala Ukur 

1 2 3 4 5 

Tingkat 

kepatuhan 

ibu hamil 

dalam 

mengkons

umsi tablet 

zat besi 

Rentang nilai ketaatan 

ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet 

zat besi setiap hari  

dengan ketepatan 

jumlah tablet yang 

dikonsumsi, ketepatan 

cara mengkonsumsi 

dan frekuensi konsumsi 

perhari. 

Kuesioner  Kuesioner Ordinal 

Tingkat 

kepatuhan: 

1. Kepatuhan 

tinggi = 

67-100% 

2. Kepatuhan 

sedang = 

35-66% 

3. Kepatuhan 

rendah = 

0-34% 


