
BAB III  

KERANGKA KONSEP 
 

A. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel 

untuk menjelaskan sebuah fenomena yang digambarkan dengan lengkap dan 

menyeluruh dengan alur dan skema suatu fenomena (Masturoh & Imas, 2018) 

Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Pola Asuh Orang Tua  

Tentang Pencegahan Stunting Pada Balita Di Banjar Manut Negara  

Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar 
 

Keterangan: 
 

 
 

 

 

 
: Variabel yang diteliti. 

 

: Variabel yang  tidak diteliti. 

: Alur pikir penelitian 

 

Orang tua balita  
Pola asuh tentang pencegahan stunting 

pada balita 

Faktor yang mempengaruhi 

pola asuh : 

1. Pemberian makan anak 

2. Perawatan anak 

3. Lingkungan 

4. Budaya 
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B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

Variabel merupakan seseorang atau obyek yang mempunyai variasi sebagai 

pembeda atau penciri antara satu orang dengan yang lainnya atau satu obyek dengan 

obyek yang lain. Penentuan variabel harus dapat terukur agar memudahkan saat 

pengolahan dan analisis data, dengan memperhatikan jenis-jenis variabel 

berdasarkan sifat, skala dan hubungan antar variabel serta memperhatikan hal-hal 

yang dapat mengganggu hasil penelitian seperti terjadinya bias akibat adanya 

variabel perancu (Masturoh & Imas, 2018). Variabel penelitian ini adalah pola asuh 

orang tua tentang pencegahan stunting.  

2. Definisi operasional 

Menurut (Masturoh & Imas, 2018),  definisi operasional merupakan definisi 

variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi 

operasional dibuat untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data dan 

pengolahan serta analisis data. Pada saat akan melakukan pengumpulan data, 

definisi operasional yang dibuat mengarahkan dalam pembuatan dan 

pengembangan instrumen penelitian. Sementara pada saat pengolahan dan analisis 

data, definisi operasional dapat memudahkan karena data yang dihasilkan sudah 

terukur dan siap untuk diolah dan dianalisis. Dengan definisi operasional yang tepat 

maka batasan ruang lingkup penelitian atau pengertian variabel-variabel yang akan 

diteliti akan lebih fokus. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut . 
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Tabel  2  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

 

  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Sumber 

Data  

Skala dan 

Hasil Ukur 

1 2 3 4 5 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Tentang 

Pencegahan 

Stunting 

Asuhan yang diberikan 

oleh orang tua atau 

pengasuh dalam hal 

kedekatan dengan 

anak, memberikan 

makan, merawat dan 

menjaga sehingga tidak 

terjadi stunting pada 

balita 

Kuesioner  Primer Ordinal  

1. Baik, jika 

persentase 

skor ≥
75% 

2. Buruk, jika 

persentase 

skor <
75% 
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