
32 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dari penelitian yang berjudul tentang “Perbedaan 

Pengetahuan Ibu Tentang Pijat Baduta Sebelum dan Sesudah Diberikan Penyuluhan 

di PMB Luh Ayu Koriawati Tahun 2021”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Konsep 

 Keterangan :  

   : Variabel yang diteliti 

   : Variabel yang tidak diteliti 

   : Variabel yang diteliti 

   : Variabel yang tidak diteliti 

 

Penyuluhan  
Pengetahuan Ibu 

Tentang Pijat Baduta 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengetahuan : 

1. Pendidikan 

2. Pengalaman 

3. Umur 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel 

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

didapat dari orang, onjek, atau kegiatan antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek lain, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).  

a. Variabel Independent 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent atau terikat (Sugiyono, 

2017). Variabel independent dalam penelitian ini adalah penyuluhan. 

b. Variabel dependent  

Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independent. Variabel dependent dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang pijat baduta. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan pemberian definisi terhadap setiap variabel 

berdasarkan teori yang ada dan bersifat operasional 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 1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Alat 

Pengukuran 

Skala Pengukuran 

Penyuluhan Penyampaian informasi 

dengan tujuan 

meningkatkan 

pengetahuan ibu mengenai 

Pijat Baduta melalui 

ceramah dan tanya jawab. 

- - 

Pengetahuan Ibu 

tentang Pijat 

Baduta 

Segala informasi yang 

diketahui ibu tentang pijat 

Baduta sebelum dan 

sesudah diberikan 

penyuluhan oleh peneliti 

meliputi : 

1. Pengertian Pijat 

2. Manfaat Pijat  

Baduta 

3. Langkah-langkah 

pijat Baduta 

Kuesioner Rasio 

 

 

C. Hipotesa Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan pengetahuan ibu tentang pijat 

Baduta sebelum dan sesudah penyuluhan menggunakan media leaflet. 

 

 

 

 


