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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

KETERANGAN : 

Diteliti 

Tidak diteliti 

 

Faktor Predisposisi 

(Predisposing factors) 

 Pengetahuan 

 Sikap 

 Kepercayaan dan 

Budaya 

 

Faktor Pemungkin 

(Enabling factors) 

 Sarana kesehatan 

 Status Ekonomi 

 Pendidikan 

 Usia 

Faktor Penguat 

(Reinforcement factors) 

 Dukungan keluarga 

 Dukungan teman 

 Dukungan tenaga 

medis 

Determinan Perilaku 

Perilaku Kesehatan 

Health Seeking Behaviour 

 Mengobati Sendiri 

 Pengobatan Tradisional 

 Membeli Obat Ke Warung/ Toko 

 Fasilitas Modern Pemerintah/ Swasta 

 Fasilitas Modern oleh Dokter Praktek 
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Pencarian metode pengobatan (Health Seeking Behavior) adalah usaha 

orang yang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. 

Pencarian metode pengobatan terkait dengan respons masing-masing individu 

apabila sakit serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Respons tersebut antara 

lain : (1) tindakan mengobati sendiri, (2) mencari fasilitas pengobatan tradisional, 

(3) mencari pengobatan dengan membeli obat ke warung/ toko (4) mencari 

pengobatan ke fasilitas-fasilitas modern yang diadakan oleh pemerintah atau 

lembaga-lembaga kesehatan swasta, seperti Balai Pengobatan, Puskesmas dan 

Rumah Sakit, (5) mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern yang 

diselenggarakan oleh dokter praktek. 

Metode pengobatan yang digunakan oleh masing-masing individu berbeda 

karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut teori Lawrance Green dan 

kawan-kawan (1980) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua 

faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor diluar perilaku 

(non behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk 

dari 3 faktor yaitu : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors), merupakan faktor- faktor yang 

mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang meliputi 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan budaya. 

2. Faktor pemungkin (enabling factor), merupakan faktor yang memungkinkan 

individu berperilaku seperti umur, pendidikan, status social ekonomi, sarana 

dan prasarana. 
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3. Faktor penguat (reinforcement factor), merupakan faktor yang menguatkan 

perilaku seperti terwujud dalam sikap seperti dukungan dari tenaga kesehatan, 

teman dan keluarga (Notoatmodjo, 2003). 

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam 

pemilihan metode pengobatan. Jika perilaku kesehatannya baik, maka masyarakat 

akan cenderung menggunakan metode pengobatan yang baik dan rasional 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. 

Maka dari itu dengan mengetahui pola perilaku kesehatan di masyarakat, 

akan membantu mengetahui hal yang harus dilakukan agar masyarakat tersebut 

dapat menggunakan metode pengobatan yang lebih baik. 

3.2 Hipotesis 

Ada hubungan antara perilaku  masyarakat terhadap pemilihan metode 

pengobatan di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. 

 

 


