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ABSTRAK 

Perilaku Keluarga Dalam Meningkatkan Harga Diri Anggota Keluarga Yang 

Mengalami Gangguan Alam Perasaan (Depresi) 

 

Oleh : Erlin Muji Widyaningsih 

 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati 

secara langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Harga diri adalah 

penilaian individu terhadap nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa 

seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri. Depresi adalah salah satu 

bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku keluarga dalam 

meningkatkan harga diri anggota keluarga yang mengalami gangguan alam perasaan 

(depresi). 

Desain penelitian ini menggunakan deskriptif, dengan populasi di Puskesmas 

Bungkal 84 responden. jumlah sampel 40 responden dengan menggunakan tehnik 

purposive sampling. Pengambilan data dengan cara kuesioner hasil disajikan dalam 

bentuk tabel, narasi dan dilakukan penghitungan dengan cara skor-T untuk mengetahui 

perilaku keluarga dalam meningkatkan harga diri anggota keluarga yang mengalami 

gangguan alam perasaan (Depresi).   

Hasil penelitian terhadap 40 responden didapatkan: perilaku negatif 28 

responden (70%) dan perilaku positif 12 responden (30%). Berdasarkan hasil analisa 

data penelitian disimpulkan bahwa dalam perilaku keluarga yang paling banyak adalah 

perilaku negatif. Perlu adanya suatu upaya mengubah perilaku keluarga dalam 

meningkatkan harga diri anggota keluarga yang mengalami gangguan alam perasaan 

(Depresi). 

Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan 

dapat melakukan penelitian secara langsung atau observasi terhadap perilaku keluarga 

dalam meningkatkan harga diri anggota keluarga yang mengalami gangguan alam 

perasaan (Depresi), sehingga hasil penelitian lebih maksimal. 

 

Kata Kunci : perilaku, harga diri, depresi 
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ABSTRACT 

 

Behavior Of Family In Increasing Selfregard Member Of Family Experiencing 

Feeling Nature Trouble ( Depression) 

 

By : Erlin Muji Widyaningsih 

 

Behavior is all activities or man activity, good of which can be observed 

directly, and also which cannot be observed by outside party. Selfregard is individual 

assessment to value personal obtained with analysing how well behavior of someone 

as according to ideal of x'self. Depression is one of form of soul trouble at feeling 

nature. 

Purpose of this research is to know behavior of family in increasing selfregard 

member of family experiencing feeling nature trouble (depression). 

This research design applies descriptive, with population in Puskesmas 

Bungkal 84 responders. number of samples 40 responders by using technics of 

purposive sampling. Retrieval of data by the way of result questionaire is presented in 

the form of tables, narasi and done by counting by the way of T-score to know 

behavior of family in increasing selfregard member of family experiencing feeling 

nature trouble ( Depression). 

Result of research to 40 responders is got: negative behavior 28 responders ( 

70%) and positive behavior 12 responders ( 30%). Based on result of research data 

analysis it is concluded that in behavior of family which at most is negative behavior. 

Needs existence of an effort to change behavior of family in increasing selfregard 

member of family experiencing feeling nature trouble (Depression). 

Result of this research recommended for researcher hereinafter, expected able 

to do research directly or observation to behavior of family in increasing selfregard 

member of family experiencing feeling nature trouble ( Depression), so that result of 

research is more maximum. 

 

Keyword : behavior, selfregard, depression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


