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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU 

KELUARGA DALAM MENCARI PENGOBATAN PADA KLIEN 

GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA 

 

Penelitian Deskriptif Korelasi 

 

Oleh: Imawati Annisa Safitri 

 

Gangguan jiwa merupakan gangguan otak yang ditandai dengan 

terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi yang menimbulkan 

penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Pengobatan yang tepat dibutuhkan 

untuk mencegah kondisi yang lebih parah pada gangguan jiwa. Perilaku mencari 

pengobatan dapat diprediksi dengan menggunakan pendekatan Teori Perilaku 

Terencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang 

berhubungan dengan perilaku keluarga dalam mencari pengobatan pada klien 

gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Populasinya 

adalah seluruh keluarga klien gangguan jiwa yang dirawat di Ruang Wijaya 

Kusuma. Pengambilan sampel menggunakan metode consecutive sampling 

dengan jumlah 19 responden.  Variabel independen dalam penelitian adalah sikap, 

norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan niat. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah perilaku keluarga dalam mencari pengobatan pada klien 

gangguan jiwa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner kemudian data 

dianalisis menggunakan uji statistik Spearmen’s rho (p<0,05). Hasil uji statistik 

Spearmen’s rho (p<0,05) antara sikap dengan niat (p=0,023 dan r=0,519), norma 

subjektif dengan niat (p=0,80 dan r=0,062), persepsi kontrol perilaku dengan niat 

(p=0,015 dan r=0,549), persepsi kontrol perilaku dengan perilaku mencari 

pengobatan (p=0,034 dan r=0,489), niat dengan perilaku mencari pengobatan 

(p=0,015 dan r=0,549). Sikap dan persepsi kontrol perilaku berhubungan dengan 

niat mencari pengobatan. Norma subjektif tidak berhubungan dengan niat mencari 

pengobatan. Persepsi kontrol perilaku dan niat berhubungan dengan perilaku 

mencari pengobatan. 

 

Kata Kunci: Gangguan jiwa, keluarga, perilaku mencari pengobatan. 
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