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BAB III 

KERANGKA KONSEP  

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian hubungan atau kaitan antara 

beberapa konsep yang satu dengan konsep lainnya, atau kaitan antara variabel yang 

satu terhadap variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti (Notoatmodjo, 

2018). Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep Gambaran Pengelolaan Nyeri Akut Pada Pasien 

Cedera Kepala Ringan di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli Tahun 

2022 
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Keterangan : 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

  : Alur Berpikir 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

     Variabel adalah sifat atau individualitas yang memberikan nilai yang berbeda 

pada sesuatu yang berupa benda, manusia dan lainnya Soeparto, dkk. (dalam 

Nursalam, 2020). Dalam penelitian, variabel digambarkan sebagai derajat, 

kuantitas, dan perbedaan (Nursalam, 2020). Dalam penelitian ini diteliti satu 

variabel yaitu, pengelolaan nyeri akut pada pasien cedera kepala ringan di Ruang 

Nusa Indah RSUD Bangli tahun 2022.  

2. Definisi Operasional  

     Definisi operasional adalah batasan ruang lingkup atau pengertian variabel yang 

diteliti. Definisi operasional ini juga dapat digunakan untuk mengarahkan 

pengukuran atau pengamatan pada variabel yang terkait serta pengembangan 

instrument (alat ukur) (Notoatmodjo, 2018). Adapun definisi operasional dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1  

Definisi Operasional Gambaran Pengelolaan Nyeri Akut Pada Pasien Cedera 

Kepala Ringan di Ruang Nusa Indah RSUD Bangli Tahun 2022 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Cara 

Pengumpulan 

Data 

Skala 

Ukur 

Pengelolaan 

nyeri akut 

pada pasien 

cedera 

kepala 

ringan 

Gambaran 

pengelolaan nyeri 

akut merupakan 

suatu tindakan 

untuk meredakan 

nyeri melalui 

tindakan observasi, 

terapeutik, edukasi 

dan kolaborasi   

Lembar 

observasi 

checklist yang 

berisi 

komponen-

komponen 

pengelolaan 

nyeri pada 

pasien cedera 

kepala ringan 

dan 

menggunakan 

skala Guttman 

berdasarkan 

rekam medik 

pasien 

Studi 

dokumentasi 

Nominal 

 

 

 


