
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Notoatmodjo, 2012 mengemukakan kerangka konsep penelitian adalah suatu 

uraian dan visualisasi tentang hubungan dan kaitan antara-antara konsep-konsep atau 

variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan 

(Wanti, 2013). 

Uraian tinjauan pustaka diatas mengenai Gambaran Pengetahuan wanita usia 

subur tentang Efek Samping Pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat 

(DMPA) maka penulis membuat kerangka konsep sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

: Variabel yang diteliti  

 

Gambar  1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Pengetahuan WUS tentang Efek 

Samping Pemakaian Suntik KB 

DMPA 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan: 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 

4. Sumber informasi 

 



 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Sugiyono, 2014 menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

pada penelitian ini adalah Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping 

Pemakaian Suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) (Wanti, 2013). 

2. Definisi operasional  

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono, 2015, h.38 adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu 

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Definisi variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari 

kesesatan dalam mengumpulkan data. Definisi variabel pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini (Korry, 2017). 

 

 

 

 

 



Tabel 1  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 

Skala 

Pengetahuan 

akseptor KB 

Suntik DMPA 

tentang efek 

samping   

Segala sesuatu yang diketahui 

oleh akseptor KB Suntik DMPA 

tentang efek samping dengan 

memberikan 10 pertanyaan 

mengenai efek samping 

kontrasepsi Suntik DMPA, 

dengan penilaian jika menjawab 

benar skor 1 dan jika salah skor 

0. Selanjutnya persentase 

jawaban dikategorikan menjadi: 

1. Baik (76-100%) 

2. Cukup (56-75%) 

3. Kurang (<56%) 

Lembar   

kuesioner 

Ordinal 

 

Umur   Umur adalah lamanya seseorang 

hidup, yang dihitung dari lahir 

hingga saat penelitian. Kriteria 

umur yang digunakan: 

a. <20 tahun 

b. ≤20-35 tahun 

c. >35 tahun 

Lembar 

kuesioner 

Ordinal 

 

Pendidikan  

 

 

Pendidikan formal yang telah 

diselesaikan oleh responden saat 

penelitian ini dilakukan. Kriteria 

pendidikan yang digunakan: 

Lembar 

kuesioner 

Ordinal 

 

 

 



Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 

Skala 

 a. Pendidikan dasar 

b. Pendidikan menengah 

c. Pendidikan tinggi 

  

Pekerjaan   Kegiatan yang dilakukan 

responden yang menghasilkan 

uang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Kriteria yang digunakan: 

a. Bekerja 

b. Tidak bekerja 

Lembar 

kuesioner 

Nominal 

Sumber 

informasi  

Sumber informasi yang 

didapatkan oleh responden yang 

berasal dari: 

a. Tenaga kesehatan 

b. Keluarga 

c. Teman 

d. Media cetak seperti koran 

dan majalah 

e. Media elektronik seperti 

televisi, radio, dan internet  

Lembar 

kuesioner 

Nominal 

 

 


