
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  
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Gambar 8. Kerangka Konsep Penelitian 

Penjelasan :  

Kadar hemoglobin pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 

diantaranya faktor interal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik, 

umur, dan jenis kelamin sedangkan faktor eksternal meliputi pola konsumsi seperti 

asupan gizi sesuai dengan pedoman gizi seimbang dan perilaku hidup seperti 

penerapan aktivitas fisik. Pada penelitian ini penerapan pola konsumsi serta 

perilaku hidup sehat dilakukan dengan model edukasi KOMAMI. Model 

KOMAMI berisi tentang konsumsi gizi seimbang dengan konsep isi piringku, 

makan banyak sayur dan buah, serta minum air putih minimal 8 gelas perhari. 
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Selain edukasi KOMAMI penelitian ini juga melakukan penerapan aktivitas fisik 

yang dilakukan dengan dengan intensitas sedang yakni adalah yoga. Sehingga, 

penelitian ini menganalisis perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan 

sesudah intervensi edukasi KOMAMI dan penerapan yoga.  

B. Variabel Penelitian  

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah :  

1. Variabel dependent  : Variabel dependent pada penelitian ini adalah 

variabel kadar hemoglobin.   

2. Variabel independent : Variabel independent dalam penelitian ini adalah 

variabel edukasi KOMAMI dan penerapan yoga 
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C. Definisi Operasional 

Tabel 3 

Definisi Operasional  

 

  

Variabel 

 

Definisi 

Oprasional 

Cara 

Pengukuran 

Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Kadar 

Hemoglobin 

Anemia adalah 

suatu kondisi 

medis dimana 

kadar 

hemoglobin 

darah kurang 

dari <12 gr/dl.  

Kadar 

Hemoglobin 

pada remaja 

diukur dengan 

mengambil 

sample darah 

pada ujung jari 

remaja putri 

Menggunakan 

alat Easy Touch 

GCHb 

 

Angka kadar 

hemoglobin 

(g/dl). 

 

Interval  

Edukasi  

KOMAMI 

Edukasi KOMAMI adalah edukasi yang diberikan melalui 

leaflet  diberikan pada awal penelitian dengan pola gizi 

seimbang dan konsep isi piringku 

Penerapan 

yoga  

Yoga merupakan gerakan tubuh meliputi gerakan Tadaasana  

Vrikshasana  

Bhujangasana 

Virabhadrasana I  

Virabhadrasana II 

Padmasana  

Dalam penerapan yoga dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan 

dalam 30 hari, yakni 3 kali dalam satu minggu selama 30 

menit.  
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D. Hipotesis Penelitian  

1. Ada perbedaan kadar hemoglobin remaja putri antara sebelum dan sesudah 

intervensi edukasi KOMAMI dan penerapan yoga di Desa Tinggarsari 

Kecamatan Busungbiu.  


