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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

 3.1 Kerangka Konsep 

 

       Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjelaskan terkai dengan 

bagaimana peneliti menyusun teori atau menghubungkan antara variabel yang dianggap 

penting untuk memecahkan masalah atau hal yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012). 

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:  
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3.1 Gambar kerangka konsep 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 

              Keterangan :  

                = Diteliti    

               = Tidak diteliti  

              

Gangguan jiwa 

Kepatuhan 

pengobatan 

 

 

 

Faktor pendukung (Nizar, 2010):  

1. Tersedianya fasilitas kesehatan 

2. Kepesertaan jaminan kesehatan nasional 

 

 

Dampak positif pasien ODGJ mendapat 

dukungan keluarga (Suryani, 2014):  

-  Adanya perubahan perbaikan 

status mental 

- Peningkatan fungsi kerja dan ADL 

- Peningkatan kesehatan kearah yang 

lebih baik 

 

    

Pasien patuh terhadap 

obat 

Faktor penyebab kepatuhan 

(Riskesdas 2018):  

- Individu 

-  

 

 

 

 

 

 

- Dukungan sosial 

- Dukungan dari petugas 

kesehatan 

 

- Dukungan keluarga 

(dukungan emosional, 

dukungan  perhargaan, 

dukungan instrumental, 

dukungan informasi) 

 

-  

Program:  

 

2. Terapi modalitas 

 

 

1. Obat  

-  

Dampak negatif apabila pasien ODGJ 

tidak mendapat dukungan keluarga 

(Suryani, 2014):  

- Pasien sulit disembuhkan 

- Gejala yang dialami lebih berat 

 

 

Faktor penyebab ketidakpatuhan 

(Riskesdas, 2018): 

- Merasa sudah sehat 

- Tidak rutin berobat 

- Tidak mampu membeli obat 

rutin 

- Tidak tahan efek samping 

obat, sering lupa 

- Merasa dosis tidak sesuai 

- Obat tidak tersedia 
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Gangguan jiwa adalah perubahan sikap ataupun perilaku seseorang yang dapat merugikan 

diri sendiri maupun orang lain. Untuk faktor penyebab dibagi menjadi 2 yaitu faktor penyebab 

kepatuhan yaitu Individu, dukungan keluarga, dukungan sosial, dukungan dari petugas kesehatan. 

Sedangkan Faktor penyebab ketidakpatuhan yaitu merasa sudah sehat, tidak rutin berobat, tidak 

mampu membeli obat rutin, tidak tahan efek samping obat, sering lupa, merasa dosis tidak sesuai, 

obat tidak tersedia. Dalam kepatuhan pengobatan perlunya ada faktor pendukung antara lain 

tersedianya fasilitas kesehatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Selain itu keluarga juga 

mempunyai fugsi sebagai pendorong pasien gangguan jiwa dalam mengkonsumsi obat antara lain 

fungsi efektif (dukungan emosional, dukungan  perhargaan, dukungan instrumental, dukungan 

informasi), fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan. Dari fungsi tersebut bahwa pasien 

gangguan jiwa perlu diberikan dukungan dari keluarga, Dampak positif pasien jiwa mendapat 

dukungan keluarga yaitu adanya perubahan perbaikan status mental, peningkatan fungsi kerja dan 

ADL, peningkatan kesehatan kearah yang lebih baik dan apabila pasien gangguan jiwa tidak 

mendapat dukungan keluarga maka pasien sulit disembuhkan dan gejala yang dialami lebih berat. 

3.2 Hipotesis 

   Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013). 

H1 : “Ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan pasien gangguan jiwa dalam 

mengkonsumsi obat di Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk”. 

 


