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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

  

A. Kerangka Konsep   

 

Gambar 6  

Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan : 

_____________  : Diteliti 

- - - - - - - - - - - -  : Tidak Diteliti 
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Kerangka konsep adalah simplifikasi dari teori – teori yang mendukung 

penelitian, kerangka konsep ini terdiri dari variabel – variabel serta hubungan 

variabel yang satu dengan yang lain, dengan adanya kerangka konsep akan 

mengarahkan kita untuk menganalisis hasil penelitian (Notoatmojo, 2012).  

Berdasarkan kerangka konsep diatas dijelaskan bahwa perokok dapat dibagi 

menjadi dua yaitu perokok aktif dan perokok pasif, perokok aktif dan perokok 

pasif tersebut sama – sama bisa mengakibatkan suatu penyakit, faktor penyakit 

dari perokok pasif yaitu asma dan bronchitis, sedangkan faktor penyakit perokok 

aktif yaitu penyakit jantung coroner, kanker, dan DM tipe II. DM tipe II ini 

disebabkan karena memiliki kebiasaan merokok hal ini dapat dilihat dari 

penelitian yang dilakukan oleh (Rusdina , 2017). 

 

B. Variabel Definisi Operasionl Variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian merupakan ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-

anggota kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lainnya 

(Notoatmodjo, 2012). Variabel dalam penelitian ini yaitu Durasi merokok, 

frekuensi merokok, dan  kadar glukosa darah sewaktu pada perokok aktif di 

Perumahan Bukit Ungasan Permai, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, 

Kabupaten Badung. 
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2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti 

secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan 

pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data 

(Notoatmodjo, 2012). 

Tabel 2 

Definisi operasional 

 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Skala 

1 2 3 4 5 

1 Perokok 

Aktif 

Seseorang 

orang yang 

mengkonsu

msi rokok 

setiap hari 

secara rutin  

Wawancara    Nominal  

  

2 Durasi 

Merokok 

Berdasarkan 

lamanya 

menghisap 

rokok  

Wawancara           Ordinal 

a. 5 Tahun 

b. 7 tahun 

c. 8 tahun 

d. ≥ 9 tahun 

3. Frekuensi 

Merokok 

Banyak 

menghisap 

rokok 

perharinya  

Wawancara Ordinal 

a. 1-10 batang 

b. 11 – 20 batang 

c. > 20 batang 

4.  Kadar 

Glukosa 

Darah 

Sewaktu 

Suatu hasil 

pemeriksaa

n kadar 

glukosa 

darah 

seseorang 

yang 

dimana 

interpretasi 

hasil kadar 

glukosa 

darah 

sewaktu 

 

Di ukur 

dengan alat 

POCT 

Rasio 

a. Normal :  

( < 140 mg/dL) 

b. Tinggi :  

(≥ 140 mg/dL) 


