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SASARAN PEMBELAJARAN 

• Prilaku kesehatan (health behaviour) 

• Komponen Health Beliefs Model 

• Faktor mempengaruhi prilaku kesehatan 

• Teori Motivasi (Protection Motivation Theory) 

• Pengembangan intervensi berbasis teori 



LATAR BELAKANG 
• Th 1925  teori stimulus – rangsangan oleh Witson: 

semua yang terjadi diakibatkan karena adanya 
penguatan 

• Th 1938  oleh Skinner: setiap prilaku yang 
mendapatkan ganjaran, akan diulangi atau ditingkatkan 

• Health Belief Model (HBM)  tahun 50-an oleh 
psikolog sosial di layanan kesehatan AS, karena 
kegagalan Program Pencegahan Penyakit 

• HBM   prilaku terhadap gejala sakit, kepatuhan 
pencarian penyembuhan 

• Perubahan prilaku/gaya hidup  perubahan penyebab 
kematian pada beberapa penyakit (penyakit jantung 
koroner, kanker, HIV, dll) 

 



HEALTH BEHAVIOUR 

• Kasl dan Cobb (1966) 
– Health behaviour: prilaku pencegahan penyakit 

– Illness behaviour: prilaku melakukan 
penyembuhan  

– Sick role behaviour: kegiatan yang ditujukan untuk 
sehat 

• Matarazzo (1984) 
– Health impairing habits: prilaku sakit 

– Health protective behaviour: prilaku imun 



FAKTOR MEMPENGARUHI 
PRILAKU KESEHATAN 

• Faktor sosial 

• Genetik 

• Emosional 

• Gejala dan tanda 

• Kepercayaan pasien 

• Kepercayaan dokter 



TAHAPAN PERUBAHAN PRILAKU 

• Precontemplation; tidak berniat untuk 
berubahan 

• Contemplation; berpikir untuk berubah 

• Preparation; perubahan kecil 

• Action; perubahan prilaku secara aktif 

• Maintenance; mempertahankan prilaku yang 
sudah berubah 



Model Kepercayaan Kesehatan 

• Bertindak untuk menghindari dan 
mengendalikan penyakit bila berpikir bahwa: 

– Manusia kondisi yang rentan 

– Sakit memiliki konsekuensi serius 

– Suatu tindakan dapat mengurangi kerentanan dan 
keseriusan 

– Tindakan akan sebanding dengan manfaatnya 

 

 

 



KOMPONEN HBM 
• Kerentanan (susceptibility); persepsi individu 

terhdap risiko mengalami sakit 
• Keparahan (severity); persepsi individu dari 

bertambah parahnya sakit bila tidak segera 
ditangani 
Kombinasi: ancaman dari kondisi kesehatan 

• Manfaat (benefit); tindakan akan memiliki 
manfaat 

• Hambatan (barrier); adanya hambatan dalam 
bertindak untuk memperbaiki kesehatan 

• Aksi (cues to action); peristiwa tubuh atau 
lingkungan  memicu HBM 







BEHAVIOUR AND MORTALITY 

• Thomas McKeown (1979); penurunan 
penyakit infeksi bukan berarti dari 
penanganan medis, akan tetapi pada faktor 
sosial dan lingkungan. 

• Kesehatan bergantung pada prilaku 
perorangan  kematian karena penyakit 
seperti kanker, penyakit jantung koroner, dan 
sirosis hati disebabkan prilaku 

 







TEORI MOTIVASI 

• Merupakan pengembangan HBM dengan 
faktor tambahan. Komponen: 

– Keparahan (severity) 

– Kerentanan (susceptibility) 

– Efektif respon (response effectiveness); perubahan 
tindakan akan mendapatkan manfaat 

– Kepercayaan diri (self-eficacy); mampu melakukan 
perubahan dan mempertahankan 

– Ketakutan (fear); respon emosional 





TAHAPAN PENGEMBANGAN 
INTERVENSI 

1. Identifikasi target prilaku dan terget populasi 

2. Identifikasi kepercayaan yang paling 
menonjol pada target prilaku dan populasi 
menggunakan pertanyaan terbuka 



3. Melakukan studi dengan pertanyaan tertutup 
untuk menentukan kepercayaan yang 
menjadi prediktor terbaik dari niat prilaku. 
Tentukan kepercayaan terbaik sebagai target 
kepercayaan 

4. Analisa data untuk menentukan kepercayaan 
terbaik untuk membedakan orang yang niat 
dan tidak niat. 

5. Menciptakan intervensi untuk mengubah 
prilaku 
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