
 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Ravitch dan Riggan (2017) menyajikan kerangka konseptual adalah 

argumen untuk penelitian (Crawford, 2019). Kerangka konsep merupakan turunan 

dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya dalam telaah pustaka. Kerangka 

konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel (Masturoh dan 

Anggita, 2018).  

Adapun Kerangka konsep yang dapat digambarkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Keterangan:  

 : Variabel yang diteliti 

 : Variabel yang dikendalikan 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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2. Informasi/ media massa 

3. Sosial budaya 

4. Lingkungan 

5. Motivasi belajar 

6. Pengalaman pribadi 

1. Penyuluh 

2. Lingkungan 

3. Sosial Budaya 

4. Media  

Sikap 
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B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel 

Variabel didefinisikan sebagai karakteristik sampel yang telah diperiksa, 

diukur, dijelaskan dan diinterpretasikan. Variabel dinamai demikian karena 

nilainya berbeda dari satu subjek ke subjek lainnya (Andrade, 2021).  

a. Variabel bebas (x) atau variabel independent 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, 

apabila variabel bebas berubah, hal itu dapat menyebabkan variabel lain berubah. 

Nama lain dari variabel bebas atau variabel bebas adalah prediktor, risiko, 

determinan, sebab/kausa (Masturoh dan Anggita, 2018). Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah penyuluhan.  

b.  Variabel terikat (y) atau variabel dependent 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen (bebas), artinya variabel dependen berubah karena disebabkan oleh 

perubahan variabel independen (Masturoh dan Anggita, 2018).  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap remaja 

putri tentang berpacaran sehat.  

2. Definisi operasional variabel  

Definisi variabel operasional adalah konsep-konsep dalam bentuk kerangka 

yang menjadi kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati dan 

yang kebenarannya dapat diverifikasi (Oscar dan Sumirah, 2019).  
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Tabel 1. 

Definisi Operasional Variabel 

 
Variabel Definisi Operasional Variabel Cara 

pengukuran 

Skala 

Pengetahuan  Pemahaman remaja putri dalam 

tentang berpacaran sehat yang 

meliputi pengertian, ciri-ciri, faktor-

faktor.  

Kuesioner 

pengetahuan. 

  

Rasio  

Sikap  Pernyataan pandangan atau 

tanggapan responden terhadap 

berpacaran sehat Mengenai 

pernyataan ini berupa pernyataan 

favorable (menyenangkan) 

(menyenangkan)diberikan skor 5 

untuk jawaban sangat setuju (SS), 

skor 4 untuk jawaban setuju (S), 

skor 3 untuk jawaban ragu-ragu 

(RR), skor 2 untuk jawaban tidak 

setuju (TS), skor 1 untuk jawaban 

sangat tidak setuju (STS).  

Pada pernyataan unfavourable 

(tidak menyenangkan) 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). 

Kuesioner  

Kategori  

Positif > median, 

negatif ≤ median 

Ordinal  
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3. Hipotesis penelitian 

Hipotesis adalah prediksi, hampir selalu merupakan prediksi hubungan antar 

variabel. Hipotesis adalah sebuah pernyataan prediksi yang spesifik (Dayanand, 

2020). Hipotesis pada penelitian ini adalah:  

a. Ada perbedaan pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang berpacaran sehat. 

b. Ada perbedaan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

tentang berpacaran sehat. 

 

 

 

 

 


