
 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 
A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti 

   : Variabel yang tidak diteliti 

   : Hubungan yang dianalisis 

   : Hubungan yang tidak dianalisis  

 

 

 

Persepsi wanita usia subur 

tentang AKDR 

Faktor Internal 

1. Usia 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 

 

Faktor Eksternal 

Informasi 

Faktor Fungsional 

1. Pengalaman 

2. Pengetahuan 



18 
 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel 

Variabel adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat 

mempelajari dan kemudian disimpulkan (Sugiono, 2019). 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi tentang AKDR 

c. Variabel perancu (Counfonding Variable) pada penelitian ini yaitu : 

1) Pendidikan dikendalikan dengan minimal pendidikan SD 

2) Pekerjaan tidak dikendalikan 

3) Umur dikendalikan dengan rentang usia 17-45 tahun 

4) Informasi tidak dikendalikan 

2. Definisi Oprasional Variabel 

Tabel 1 

Devinisi Oprasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 
Alat 

Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

1 2 3 4 

Pengetahuan Hasil tahu responden tentang 

AKDR. Diukur menggunakan 

kuesioner dengan jumlah 10 

pertanyaan dengan rentang nilai 

0-10, yaitu skor 1 jika jawaban 

benar dan skor 0 jika jawaban 

salah dengan kategori :  

1. Baik jika hasil  dari median  

2. Kurang jika hasil <  median 

 

Kuesioner Ordinal 
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Variabel Definisi Operasional 
Alat 

Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

1 2 3 4 

Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandangan wanita usia subur 

tentang AKDR. Kategori yang 

digunakan yaitu menggunakan 

skala likert dengan jumlah 10 

prnyataan. 

Pada pernyataan favorable 

(positif) diberi skor 5 untuk 

jawaban sangat setuju (SS), skor 

4 untuk jawan setuju (S), skor 3 

untuk jawaban ragu-ragu (RR), 

skor 2 untuk jawaban tidak 

setuju (TS), dan skor 1 pada 

jawaban sangat tidak setuju 

(STS). 

Pada pernyataan unfavourable 

(negatif) skor 1 untuk jawaban 

sangat setuju (SS), skor 2 untuk 

jawaban setuju (S), skor 3 untuk 

jawaban ragu-ragu (RR), skor 4 

untuk jawaban tidak setuju (TS), 

dan skor 5 untuk jawaban sangat 

tidak setuju (STS). 

Dengan kategori : 

1. Positif : jika nilai ≥ Median 

2. Negatif : jika nilai < Median 

Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Ada hubungan antara pengetahuan dengan persepsi wanita usia subur tentang 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. 


