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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 
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Jumlah pasien gangguan jiwa pada tahun 2013 terdapat 1728 pasien. 

Penanganan pada pasien gangguan jiwa harus mengedepankan 

kemanusiaandan metode yang benar. Pada tahun 2014 di Jawa Timur 

terdapat 746 pasien gangguan jiwa dalam pemasungan. (Riskesdas, 

2013;2014) 

CMHN (Community 

Mental Health 

Nursing) 

Tahapan Dalam CMHN: 

- BC-CMHN (Basic Course) 

- IC-CMHN (Intermediate 

Course) 

- AC-CMHN (Advance Course) 

Faktor CMHN: 
- Pelayanan Keperawatan 
- Peran Kader Kesehatan Jiwa 
- Pendampingan Keluarga 
- Hubungan Terapeutik Perawat-Pasien 

(Bailey, 2014., Pramujiwati, dkk, 2013., 
Risnawati, dkk, 2014., Zeegward, dkk, 
2017) 

 Penyuluhan untuk 
sehat jiwa 

 Penyuluhan untuk 
keluarga pasien resiko 

 Asuhan keperawatan 
untuk pasien gangguan 
jiwa 

 Melakukan TAK dan 
rehabilitasi 

 Memberikan asuhan 
keperawatan 

 

 Mendeteksi keluarga 

 Menggerakkan 
penyuluhan kepada 
keluarga sehat jiwa, 
resiko dan gangguan 
jiwa 

 Menggerakkan TAK 

 Kunjungan rumah 

 Merujuk pasien 
 

 Mampu mengenal 

masalah-masalah pasien 

 Mengambil keputusan 

untuk mengatasi masalah 

 Merawat anggota keluarga 

 Memodifikasi lingkungan  

 Memanfaatkan pelayanan 

 Fase Interaksi 

 Fase Perkenalan dan 
Interaksi 

 Fase Kerja 

 Fase Terminasi 
 

Kesehatan Pasien Jiwa 
Kriteria sehat jiwa: 

 Sikap positif terhadap diri sendiri 

 Tumbuh kembang dan beraktifitas diri 

 Integrasi 

 Persepsi sesuai dengan kenyataan 

 Otonomi 
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Diteliti = Tidak diteliti =    Berhubungan   

Penjelasan: 

 Berdasarkan kerangka konsep penelitian. Keberhasilan program CMHN 

(Community Mental Health Nursing) dapat dilihat dari kesehatan pasien dengan gangguan 

jiwa. Faktor yang dapat dilihat untuk keberhasilan program CMHN yaitu partnership 

atau pendampingan keluarga, organisasi atau peran dari kader kesehatan jiwa, komunikasi 

atau hubungan terapeutik perawat-pasien dan evaluasi program atau peran dan tugas dari 

perawat CMHN (community mental health nursing). 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian. Menurut La Biondo-Wood dan Haber 2002 (dalam Nursalam, 2014) 

mengatakan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara 

dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawa suatu pertanyaan dalam penelitian.  

 Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan kerangka konsep makan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

 H1: 1. Ada hubungan faktor pemberi asuhan keperawatan dengan kesehatan pasien 

jiwa. 

  2. Ada hubungan faktor pendampingan keluarga dengan kesehatan pasien jiwa. 

 3. Ada hubungan faktor hubungan terapeutik perawat-pasien dengan kesehatan 

pasien jiwa. 

  4. Ada hubungan peran kader kesehatan jiwa dengan kesehatan pasien jiwa. 
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  5. Ada peningkatan kesehatan pasien gangguan jiwa. 

  6. Menganalisis faktor yang paling dominan keberhasilan CMHN (community 

mental health nursing) terhadap kesehatan pasien jiwa. 

 

 


