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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

1.1  Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah model pendahuluan dari sebuah masalah penelitian. 

Kerangka konsep merupakan refleksi dari hubungan variabel – variabel yang 

diteliti. Kerangka konsep dibuat berdasarkan literatur dan teori yang sudah ada. 

Tujuan dari kerangka konsep adalah untuk mensintesa, membimbing atau 

mengarahkan penelitian, serta panduan untuk analisis dan intervensi. Fungsi kritis 

dari kerangka konsep adalah menggambarkan hubungan – hubungan antara 

variabel dan konsep (Swarjana, 2012). 

Kerangka konsep dari penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

hubungan antara keyakinan orang tua : persepsi keseriusan dengan perilaku ibu 

dalam mengelola anak ARFID. 
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1.2 Kerangka Konseptual  

Indikator perceived seriousness (persepsi 

keseriusan) : 

1. Ketakutan terhadap kondisi  

2. Kegagalan peran 

3. Kecemasan terhadap kondisi  

4. Gangguan interaksi sosial 

5. Ketidakberdayaan 

6. Perubahan persepsi diri   

7. Ketakutan terhadap bahaya  

8. Beban finansial  

9. Hambatan yang didapatkan  

10. Keseriusan penyakit 

11. Perubahan keadaan keluarga 

Indikator perilaku pengasuhan dalam 

mengelola Eating Disorder (ARFID) : 

1. Kerjasama dengan tim kesehatan 

2. Kerjasama dengan keluarga 

3. Memperbaiki hubungan dengan 

anak 

4. Monitor berat badan 

5. Monitor cairan yang masuk dan 

keluar 

6. Asupan makanan dan minuman 

yang sesuai 

7. Modifikasi perilaku untuk 

meningkatkan perilaku makan 

8. Diskusi rutin dengan tim kesehatan 

9. Tanggung jawab penuh atas pilihan 

makanan dan aktivitas fisik anak 

Health Belief Model Modifying Factors 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Etnis 

4. Kepribadian 

5. Sosial 

Ekonomi 

6. Pengetahuan  

1. Perceived Susceptibility 

2.  

3. Perceived Benefits 

4. Perceived Barriers 

5. Self Efficacy 

Perceived Seriousness 

Perilaku Pengasuhan 

1. Menampilkan 

Perilaku Promosi 

Kesehatan 

2.  

 

Mengelola Eating 

Disorder (ARFID) 

Keyakinan perilaku 

Sikap terhadap 

perilaku 

Niat 

Tingkah laku 
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Keterangan : 

  : Diteliti 

  : Tidak diteliti 

  : Pengaruh 

 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep Hubungan Antara Keyakinan Orang Tua : Persepsi 

Keseriusan dengan Perilaku Ibu Dalam Mengelola Anak ARFID. 

 

Berdasarkan kerangka konsep diatas didahului oleh faktor – faktor modifikasi. 

Faktor modifikasi yang dapat muncul diantara nya usia, jenis kelamin, etnis, 

kepribadian, sosial ekonomi, dan pengetahuan. Teori Health Belief Model dapat 

dipengaruhi oleh faktor – faktor modifikasi, teori ini memiliki lima komponen yaitu : 

perceived susceptibility (persepsi kerentanan), perceived seriousness (persepsi keseriusan), 

perceived Benefits (persepsi keuntungan), perceived Barriers (hambatan yang dirasakan), self 

efficacy (rasa percaya diri). Persepsi keseriusan menjadi salah satu persepsi yang memiliki 

pengaruh terhadap perilaku pengasuh. Persepsi keseriusan memiliki sebelas indikator 

yaitu : Ketakutan terhadap kondisi, kegagalan peran, kecemasan terhadap kondisi, 

gangguan interaksi sosial, ketidakberdayaan, perubahan persepsi diri, ketakutan 

terhadap bahaya, beban finansial, hambatan yang didapatkan, keseriusan penyakit, 

perubahan keadaan keluarga.  

Persepsi keseriusan yang dimiliki orang tua memiliki peran untuk mendorong 

adanya keinginan atau keputusan orang tua untuk melakukan sebuah tindakan atau 

perilaku. diawali dengan keyakinan terhadap perilaku yang akan dilakukan, kemudian 

mengambil sikap, memiliki niat dan kemudian mengambil sikap atau perilaku. Perilaku 

pengasuh atau orang tua memiliki Sembilan indikator yang diantaranya : Kerjasama 
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dengan tim kesehatan, kerjasama dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan 

anak, monitor berat badan, monitor cairan yang masuk dan keluar, asupan makanan 

dan minuman yang sesuai, modifikasi perilaku untuk meningkatkan perilaku makan, 

diskusi rutin dengan tim kesehatan, tanggung jawab penuh atas pilihan makanan dan 

aktivitas fisik anak. Persepsi keseriusan memiliki hubungan dengan perilaku pengasuh 

dalam mengelola anak ARFID. 

3.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang 

bersifat praduga karena harus dibuktikan dengan adanya penelitian. Hipotesis 

memberikan informasi terkait variabel penelitian dengan hubungannya. Hubungan 

tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam 

kerangka teroritis yang dirumuskan untuk studi pendahuluan (Fitrah & Luthfiyah, 

2017). 

Berdasarkan kerangka konsep diatas peneliti mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Ada hubungan antara keyakinan orang tua : persepsi keseriusan dengan 

perilaku ibu dalam mengelola anak ARFID. 

 


