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FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN PENOLONG 

PERSALINAN  DI WILAYAH KELURAHAN KEDUNG WARINGIN TAHUN 2014 

 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Instrumen Penelitian 

a. Variabel Dependen (Pemilihan Penolong Persalinan) 

Definisi Konseptual : Pemilihan penolong persalinan adalah suatu bentuk pilihan yang 

diambil ibu dalam menentukan penolong persalinan. Penolong persalinan adalah tenaga 

yang terakhir kali membantu atau melayani responden pada saat melahirkan anaknya 

yang terakhir. 

Definisi Operasional : 

Variabel Dimensi Indikator Instrumen 

Pemilihan 

Penolong 

Persalinanya 

Sarana pelayanan 

kesehatan yang dipilih 

oleh ibu untuk menolong 

persalinannya 

 

 

Hal – Hal yang 

melatarbelakangi dalam 

pemilihan penolong 

persalinan yang sudah ada 

1. Tenaga Kesehatan 

(Dokter Obgyn, Bidan) 

2. Non Tenaga Kesehatan 

(Dukun) 

 

Alasan – alasan pada 

masyarakat, mengapa 

memilih penolong 

persalinan tersebut 

Nominal 

 

V. Independent 

- Pendidikan 

- Pengetahuan 

- Pendapatan Keluarga 

V. Dependent 

 

Pemilihan Penolong 
Persalinan 
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b. Variabel Independen (Pendidikan) 

Definisi Konseptual : Pendidikan adalah salah satu proses pertumbuhan, perkembangan 

atau perubahan kearah yang lebih dewasa dan lebih matang pada diri individu, kelompok 

dan masyarakat (Notoatmodjo,2003). Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bisa memahami atau menerima pemikiran – 

pemikiran yang positif dan teknologi baru. 

Definisi Operasional : 

Variabel Dimensi Indikator Instrumen 

Pendidikan Tingkat pendidikan 

terakhir 

Tingkat pendidikan 

formal tertinggi yang 

dimiliki oleh seseorang 

 

Pendidikan : 

- Tidak Sekolah 

- SD 

- SMP 

- SMA 

- PT/Akademi 

Ordinal 

 

Variabel Independen (Pengetahuan) 

a. Definisi Konseptual : Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu 

seseorang terhadap onjek melalui indera yang dimiliki (mata, hidung, telinga dan 

sebagainya). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat 

yang berbeda – beda (Notoatmodjo,2003). 

b. Definisi Operasional 

Variabel Dimensi Indikator Instrumen 

Pengetahuan 

tentang persalinan 

Tahu dan 

memahami tentang 

kehamilan 

 

 

 

1. Pengertian 

Kehamilan 

2. Tanda – tanda 

kehamilan 

3. Tanda bahaya 

kehamilan 

Ordinal 
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Tahu dan 

memahami tentang 

persalinan 

4. Imunisasi 

Tetanus Toxoid 

(TT) pada ibu 

hamil 

5. Kunjungan 

pemeriksaan 

kehamilan 

 

1. Definisi 

Persalinan 

2. Tanda – tanda 

persalinan 

3. Tanda bahaya 

persalinan 

4. Persiapan 

untuk 

persalinan 

 

Variabel Independen (Pendapatan Keluarga) 

a. Definisi Konseptual : Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh 

anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama 

maupun perseorangan dalam rumah tangga (Suharjo, 2003) 

b. Definisi Operasional 

Variabel Dimensi Indikator Instrumen 

Pendapatan 

Keluarga 

Jumlah uang yang 

didapat perbulan 

Jumlah penghasilan dari pekerjaan 

utama dan pekerjaan sampingan yang 

berbentuk nominal (uang) 

Pendapatan : 

- Kurang dari Rp 1.000.000,- 

- Rp 1.000.000 – Rp 1.999.000 

- Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 

Ordinal 

 


