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BAB III 

KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

3.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Teori 
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3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka teori yang telah dipaparkan disederhanakan menjadi kerangka 

konsep, yang berisi variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. 

Beberapa variabel tidak diteliti berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut : 

1) Ras 

Penelitian dilakukan di kota Semarang, dimana responden memiliki ras 

yang homogen. 

2) Genetik 

Variabel ini tidak diteliti karena pemeriksaan genetik memerlukan 

pemeriksaan biomolekuler yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan 

untuk menanyakan apakah memiliki riwayat keluarga dengan OA lutut 

dikhawatirkan tidak mendapatkan jawaban yang akurat dari responden 

karena responden belum tentu mengetahui secara pasti. 

3) Status nutrisi 

Untuk dapat mengetahui status nutrisi secara pasti diperlukan pemeriksaan 

lab untuk mengetahui kadar zat gizi tertentu yang ada dalam tubuh, 

sehingga variabel ini tidak diteliti. 

4) Kelainan anatomis 

Untuk mendiagnosis adanya kelainan anatomis diperlukan pemeriksaan, 

baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, dimana responden 

belum tentu telah memeriksakan kondisi tersebut. Oleh karena itu, variabel 

ini tidak ikut diteliti. 
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5) Jenis pekerjaan 

Pekerjaan dapat dikatakan sebagai aktivitas sehari-hari yang dilakukan 

oleh responden. 

Beberapa variabel lain seperti usia, jenis kelamin, menisektomi, dan 

kebiasaan olah raga tidak diteliti karena dalam penelitian yang telah ada 

sebelumnya, faktor-faktor risko ini tidak terbukti berkaitan dengan OA 

lutut.
21

 

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, maka kerangka konsep pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Konsep 

 

3.3 Hipotesis 

3.3.1 Hipotesis mayor 

Terdapat hubungan antara faktor risiko osteoartritis lutut dengan nyeri, 

disabilitas, dan berat ringannya osteoartritis. 
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3.3.2 Hipotesis minor 

1) Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan nyeri, 

disabilitas, dan berat ringannya osteoartritis lutut. 

2) Terdapat hubungan antara penyakit komorbid dengan nyeri, 

disabilitas, dan berat ringannya osteoartritis lutut. 

3) Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan nyeri, disabilitas, dan 

berat ringannya osteoartritis lutut. 


