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BAB III 

KERANGKA KONSEP  

A. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep merupakan uraian tentang hubungan antar variabel-

variabel yang terkait dengan masalah penelitian dan dibangun berdasarkan 

kerangka teori/kerangka pikir atau hasil studi sebelumnya sebagai pedoman 

penelitian. Diagram dalam kerangka konsep menunjukan hubungan antar 

variabel-variabel yang akan diteliti(Rinaldi & Mujianto, 2017). Kerangka 

konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran pemahaman protokol kesehatan 5M pada anak 

usia sekolah dasar saat pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19 di Wilayah 

Desa Sanur Kauh 2022 

  :  Variabel yang diteliti  

   : Variabel yang tidak diteliti  

   : Alur Berfikir  

Pemahaman Protokol Kesehatan 5 M : 

1. Mencuci tangan  

2. Memakai masker 

3. Menjaga jarak 

4. Menjauhi kerumunan 

5. Mengurangi Mobilitas  

 

Faktor yang mempengaruhi pemahaman 5 M: 

a. Faktor internal: pertumbuhan, Kecerdasan, motivasi, dan faktor pribadi 

b. Faktor eksternal: Keluarga atau keadaan rumah tangga, guru serta cara 

mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan yang dapat 

mempengaruhi dan kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial 

Pembelajaran Tatap Muka 

(PTM) usia sekolah dasar di 

masa pandemi Covid-19  
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B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

nya(Rinaldi & Mujianto, 2017). Variabel pada penelitian ini yaitu 

pemahaman protokol kesehatan 5M pada anak usia sekolah dasar saat 

pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 

2. Definisi operasional 

Definisi Operasional merupakan penjelasan arti dari sebuah 

variabel dan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan untuk mengukur 

variabel tersebut, serta menjelaskan bagaimana variabel tersebut diamati 

dan diukur.(Syapitri et al., 2021). Adapun definisi operasional dapat 

dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2 di halaman berikutnya  
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Tabel 2 
 

 Definisi Operasional Gambaran Pemahaman Protokol Kesehatan 5M Pada Anak Usia 

Sekolah Dasar Saat Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid-19  

Di Wilayah Desa Sanur Kauh 2022 
 

No Variabel Definisi Operasional Alat 

Ukur 

Sumber 

Data 

Skala Ukur  

1 Pemahaman 

Protokol 

Kesehatan 

5M  

Suatu pembentukan 

makna yang 

mencakup penemuan 

arti, menyimpulkan 

serta dapat 

mengimplementasika

n protokol kesehatan 

5M diantaranya: 

- Mencuci tangan 

- Menggunakan 

masker 

- Menjaga jarak 

- Menjauhi 

kerumunan  

- Mengurangi 

mobilitas  

pada anak siswa 

sekolah dasar apakah 

termasuk dalam 

kategori pemahaman 

sangat baik, 

pemahaman cukup, 

pemahaman kurang 

dan pemahaman 

sangat kurang saat 

pembelajaran tatap 

muka di masa 

pandemi Covid-19. 

Kuesioner 

Google 

form 

Primer  

(kuesioner) 

 

  

Skala 

Ordinal 

 

0-24,99% = 

pemahaman 

sangat 

kurang  

25-49,99% 

= 

pemahaman 

kurang  

50-74,99% 

= 

pemahaman 

cukup  

75-100% = 

pemahaman 

sangat baik  

 


