
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun 

sebelumnya dalam telaah pustaka. Kerangka konsep merupakan visualisasi 

hubungan antara berbagai variabel, yang dirumuskan peneliti setelah membaca 

berbagai teori (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018). Kerangka konsep dalam 

penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

 :  alur pikir 

 :  tidak diteliti 

  :  diteliti 

 
Gambar 1  Kerangka Konsep Gambaran Tingkat Pengetahuan Orang Tua 

Mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pada Anak Di 

Wilayah Kerja Denpasar Selatan IV Tahun 2021 

Kejadian Ikutan 

Pasca Imunisasi  

Tingkat 

pengetahuan orang 

tua mengenai (KIPI) 

- Baik 

- Cukup 

- Kurang 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengetahuan: 

1. Pendidikan 

2. Media massa 

3. Ekonomi & sosial 

budaya 

4. Lingkungan 

5. Pengalaman 

6. Umur 

Imunisasi 

 



B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah suatu atribut, sifat yang didapat dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya mempunyai dua klasifikasi 

yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values), segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Surahman dkk, 2016). 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel univariat. Variabel 

univariat yaitu variabel yang hanya menggunakan satu variabel untuk dideskripsikan 

unsur atau faktor-faktor didalam setiap gejala yang termasuk variabel tersebut. 

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Gambaran Tingkat Pengetahuan Orang 

Tua Mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Pada Anak di Wilayah Kerja 

Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data, 

pengolahan dan analisis data. Melakukan pengumpulan data, definisi operasional yang 

dibuat mengarahkan dalam pembuatan dan pengembangan instrumen penelitian. 

Pengolahan dan analisis data, definisi operasional dapat memudahkan karena data yang 

dihasilkan sudah terukur dan siap untuk diolah dan dianalisis (Masturoh & Nauri 

Anggita T, 2018). Definisi operasional variabel disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1 

Definisi Operasional 

Gambaran Tingkat Pengetahuan Orang Tua Mengenai Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi (KIPI) Pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan  

Tahun 2021 
 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala Skor 

1 2 3 4 5 

Tingkat 

pengetahuan 

orang tua 

mengenai 

Kejadian 

Ikutan Pasca 

Imunisasi 

(KIPI) pada 

anak. 

Tingkat pengetahuan 

orang tua merupakan 

hasil dari tahu yang 

dapat di ukur dengan 

memberikan 

pertanyaan tertulis 

(kuesioner) mengenai 

Kejadian Ikutan 

Pasca Imunisasi 

(KIPI) dan cara 

penanganan yang 

tepat sesuai dengan 

reaksi KIPI yang 

muncul. 

Kuesioner Ordinal Hasil pengukuran 

pengetahuan 

dikelompokkan 

menjadi: 

Pengetahuan baik: 

76 % - 100% 

Pengetahuan 

cukup: 56%-75% 

Pengetahuan 

kurang: < 56 % 

 


