
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

 

Menurut Notoatmodjo (2015) kerangka konsep adalah formulasi atau 

simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. 

Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

 

: Variabel yang diteliti 

 
: Variabel yang tidak diteliti 

 
: Mempengaruhi 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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Pijat Bayi Kualitas Tidur Bayi 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai yang didapat 

dari orang, objek, atau kegiatan antara satu orang dengan yang lain atau satu objek 

dengan objek yang lain, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2017). Variabel dalam penelitian ini adalah pemberian terapi 

pijat bayi dan kualitas tidur bayi melalui studi literature 

2. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional merupakan pemberian definisi terhadap setiap variabel 

berdasarkan teori yang ada dan bersifat operasional supaya dapat diteliti atau diukur 

oleh peneliti dan peneliti lain (Swarjaya, 2014). Definisi operasional dalam penelitian 

ini dapat ditampilkan pada tabel 1. 
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Tabel 2. Definisi Operasional 
 

No. Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 Pijat bayi Penelitin yang melibatkan Pemijatan 

yang dilakukan secara usapan-usapan 

halus atau rangsangan raba (taktil) 

yang dilakukan dipermukaan kulit, 

manipulasi terhadap jaringan atau 

organ tubuh oleh ibu bayi sebanyak 

tiga kali sehari selama 15 menit 

bertujuan untuk menghasilkan efek 

rileks terhadap syaraf otot, dan system 

pernafasan serta memperlancar 

sirkulasi darah yang 

dilakukan pada bayi usia 3 – 6 bulan 

Hasil studi 

atau 

literature 

review yang 

diperoleh 

melalui 

instrument 

kuesioner 

Nominal 

2 Kualitas 

tidur 

bayi 

Penelitian yang melibatkan Mutu atau 

keadaan fisiologis tertentu yang 

didapatkan selama seseorang tidur, 

yang memulihkan proses- proses tubuh 

yang terjadi pada waktu orang itu 

bangun. Diukur berdasarkan kategori: 

1. Kualitas tidur baik dengan nilai 28 – 

36 

2. Kualitas tidur sedang dengan nilai 20 

– 27 

3. Kualitas tidur buruk dengan nilai 12 

– 19 

Hasil studi 

atau 

literature 

review yang 

diperoleh 

melalui 

instrument 

kuesioner 

Nominal 

 
 

C. Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengaruh 

pemberian terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi?
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