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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 
 = Diteliti 
ga = Tidak diteliti 
 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual hubungan antara peran keluarga dengan 
kepatuhan berobat penderita kusta di Puskesmas Curah Tulis Kec. 
Tongas Kab. Probolinggo. 

Faktor 
Predisposisi: 
1. Pengetahuan 
2. Sikap 
3. Kepercayaan 
4. Keyakinan 
5. Nilai-nilai 

Faktor 
Pendukung: 
1. Pendidikan 
2. Status sosial 
3. Status ekonomi 
4. Lingk. fisik 
5. Sarana kes. 
6.   

Faktor Pendorong : 
1. Sikap dan perilaku 

petugas kesehatan dan 
masyarakat 

  

Kepatuhan berobat penderita kusta 
a. Kontrol rutin k puskesmas 
b. Pengobatan kombinasi rifamicin, 

lamprine dan DDS (MDT) 
- Tipe PB waktu pengobatan 6 bulan  
- Tipe MB waktu pengobatan 12 bulan 
 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan : 
1. Pemahaman instruksi 
2. Tingkat pendidikan 
3. Kesakitan dan pengobatan 
4. Keyakinan, sikap dan kepribadian 
5. Dukungan keluarga 
6. Tingkat ekonomi 
7. Dukungan sosial 
8. Perilaku sehat 
9. Dukungan profesi keperawatan 

Patuh 

Tidak patuh 

2. Peran Keluarga sebagai : 
- Motivator 
- Educator 
- Fasilitator  

penderita kusta 
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa perilaku manusia di pengaruhi 

oleh 3 faktor yaitu: 1. Faktor predisposisi: pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, dan nilai-nilai. 2. Faktor pendukung: Pendidikan, Status sosial, Status 

ekonomi, Lingkungan Fisik, Sarana kesehatan. 3. Faktor pendorong: sikap dan 

perilaku petugas kesehatan dan masyarakat, peran keluarga (motivator, edukator, 

fasilitator). Dari ketiga faktor perilaku manusia dapat mempengaruhi kepatuhan 

dalam berobat penderita kusta. Pengobatan penderita kusta untuk mendapatkan 

pengbatan yang optimal sampai pengobatan tuntas yaitu dengan pengobatan 

kombinasi MDT dan kepatuhan dalam berobat pada penderita kusta tipe PB  

dalam waktu 6 bulan sedangkan tipe MB dalam waktu 12 bulan serta kontrol rutin 

ke puskesmas secara berkala. Selain itu kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor: pemahaman instruksi, tingkat pendidikan, kesakitan dan pengobatan, 

keyakinan,sikap dan kepribadian, dukungan keluarga, tingkat ekonomi, dukungan 

sosial, perilaku sehat dan dukungan profesi keperawatan.  

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Dari uraian permasalahan diatas, maka rumusan hipotesisnya sebagai 

berikut: 

Ada hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan berobat pada penderita 

kusta di Puskesmas Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo. 


