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Tujuan Penelitian

▪ Membandingkan konsep gangguan psikologis, 

penyebab gangguan psikologis, dan level locus of 

control dalam hal kesehatan di antara orang Asia dan 

orang Amerika

▪ Mengembangkan alat ukur baru



Hipotesis Penelitian

1. Siswa yang berasal dari negara-negara Asia akan memiliki 
kepercayaan (belief) yang lebih negatif terhadap gangguan 
psikologis dibanding siswa Amerika. Siswa Asia percaya bahwa 
gangguan psikologis merupakan gangguan yang tidak dapat 
disembuhkan, memalukan, tidak diterima secara sosial, dan 
berbahaya.

2. Dibandingkan siswa Amerika, siswa yang berasal dari negara-2. Dibandingkan siswa Amerika, siswa yang berasal dari negara-
negara Asia lebih sering menganggap bahwa gangguan psikologis 
disebabkan oleh faktor-faktor supernatural, dan jarang 
mengatribusikan bahwa gangguan psikologis disebabkan oleh faktor 
psikologis.

3. Dibandingkan siswa Amerika, siswa Asia lebih memiliki locus of 
control yang eksternal.



4. Kepercayaan (belief) terhadap gangguan psikologis, penyebab 
gangguan psikologis, dan locus of control yang digunakan dalam 
menghadapi masalah kesehatan akan memprediksi perilaku 
mencari treatment pada siswa Amerika maupun siswa Asia:

a) Siswa yang memiliki kepercayaan yang tidak negatif terhadap 
gangguan psikologis akan mengatribusikan bahwa gangguan 
psikologis adalah faktor psikososial, sedangkan siswa yang memiliki 
kepercayaan yang negatif terhadap gangguan psikologis akan 
mengatribusikan bahwa gangguan psikologis disebabkan oleh faktor mengatribusikan bahwa gangguan psikologis disebabkan oleh faktor 
supernatural. 

b) Siswa yang mempunyai locus of control internal yang tinggi dalam 
masalah kesehatan akan lebih mau mencari treatment, sedangkan 
siswa yang dalam masalah kesehatan memiliki locus of control 
eksternal yang tinggi, cenderung akan mencari treatment yang 
sesuai budaya (seperti pengobatan setempat, pengobatan 
keagamaan).



Metode Penelitian

Subjek Penelitian

Total Subjek : 216 orang: 114 orang Asia, 102 orang 

Amerika dan Barat

Alat Ukur :

– Predictor Measures

– Criterion Measures



Predictor Measures:

1. Belief Psychological Disorder (BPD): Kuesioner untuk 
mengetahui stereotip individu terhadap gangguan psikologis

2. Atribution of Cause of Psychological Disorder (ACPD): 
Kuesioner untuk mengetahui atribusi individu terhadap 
gangguan psikologis.

3. Mental Health Locus of Control Scale (MHLCS): Untuk 
memahami belief seseorang yang timbul dikarenakan adanya 
faktor internal atau eksternalfaktor internal atau eksternal

4. Suinn-Lew Asian Self Identity Aculturation Scale (SL-ASIA) 

Criterion Measures:

Treatment-Seeking Behavior (TSB): Untuk mengetahui perilaku 
treatmen-seeking.



Analisis Data

• T-Test dan Person Chi Square Test: Mendeteksi adanya 

segala kemungkinan mengenai perbedaan distribusi 

pada variabel demografi

• Analisis Faktor : memeriksa validitas konstruk

• MANOVA yang menggunakan Wilk’s Lambda Criterion : 

Memeriksa perbedaan pada seluruh faktor yang ada di Memeriksa perbedaan pada seluruh faktor yang ada di 

dalam BPD, ACPD, dan MHLCS

• Analisis Regressi Berganda : Memeriksa apakah ada 

dari faktor yang memprediksi siswa Amerika dan siswa 

Asia sekaligus dalam hal perilaku mencari treatmen

• Regressi : Mendeteksi masalah potensial yang dapat 

mempengaruhi interpretasi



Hasil Penelitian 

• Ada perbedaan distribusi yang signifikan di antara kedua sampel, 
meliputi usia, jender, usia pernikahan, dan tahun kuliah

• Tidak ada perbedaan variabel demografi di antara orang Asia yang 
tinggal di Amerika kurang dari 5 tahun dengan orang Asia yang 
tinggal di Amerika selama 5 tahun atau lebih (menggunakan SL-
ASIA)

• Group Comparisons:• Group Comparisons:
- Siswa Asia memiliki skor yang lebih tinggi pada external dan 

internal mental health locus of control dibandingkan siswa Amerika

- Tidak terbukti bahwa orang Asia jarang mengaitkan antara faktor 

psikososial dengan penyebab gangguan psikologis dibanding 

orang Amerika.

- Kedua kelompok sama-sama menyukai perawatan oleh keluarga, diikuti 

dengan intervensi psikologis, intervensi medis, intervensi pengobatan 

setempat, dan tidak mencari treatmen.



• Orang Asia percaya bahwa intervensi psikologis merupakan 
salah satu jenis intervensi yang berusaha menyemangati 
orang lain, dan begitu pula dengan orang Amerika. 
Sebaliknya, ketika mendatangi tempat treatmen medis, 
orang Asia tidak seyakin orang Amerika.

• Kemauan orang Amerika untuk mendatangi pusat treatmen 
medis bukan dikarenakan mereka paham mengenai medis. medis bukan dikarenakan mereka paham mengenai medis. 
Orang Amerika menganggap bahwa treatmen medis 
merupakan hukuman bagi mereka dan tempat terakhir yang 
ingin mereka kunjungi, sedangkan orang Asia justru 
menganggap intervensi medis sebagai tempat yang cukup 
realistis untuk memberikan perawatan terhadap gangguan 
mental.



HASIL PENELITIAN (GROUP COMPARISONS)

Hasil penelitian Asia US

Belief negatif + -

Penderita gangguan mental berbahaya + -
Penderita gangguan mental tdk dapat dipercaya + -
Malu + -

Incurability = =

Faktor supernatural menyebabkan gangguan psikologis =/+ =/+

Mencari treatmen jika mengalami gangguan psikologis = =

Mencari pengobatan setempat + -

Mencari treatmen medis - +



HASIL PENELITIAN KORELASI (ANTARA LAIN)

Preferensi mencari 

treatmen

r Asia r US

Perawatan keluarga x Tidak berkorelasi dengan 

apapun

x Tidak berkorelasi 

dengan apapun

Treatmen medis - Kepercayaan supernatural + Kepercayaan bhw 

penderita gangguan 

mental berbahaya dan 

tidak

No seeking treatment x Tidak berkorelasi dengan + Belief bhw penderita No seeking treatment x Tidak berkorelasi dengan 

apapun

+ Belief bhw penderita 

gangguan mental 

tidak dapat dipercaya, 

faktor supernatural, 

dan mental health 

locus of control

Mencari pengobatan 

setempat

+ Kepercayaan bhw 

penderita gangguan 

mental tidak dapat 

dipercaya dan memalukan

+ Adanya internal 

mental health locus of 

control & kepercayaan 

bhw gangguan mental 

disebabkan oleh 

faktor supernatural



HASIL PENELITIAN REGRESI

• Hanya partisipan yang memiliki locus of control internal yang memiliki 
preferensi tidak mencari treatmen

• Siswa yang memiliki belief yang negatif thd gangguan psikologis diprediksi 
akan mencari treatmen yang sesuai dengan budayanya

• Atribusi yang meyakini bhw hal-hal supernatural yang menyebabkan 
munculnya gangguan psikologis dan kepercayaan bahwa orang yang 
mengalami gangguan mental tidak dapat dipercaya di dalam diri seseorang 
akan memprediksi orang tsb memiliki preferensi untuk mencari treatmen di 
pengobatan setempatpengobatan setempat

• Atribusi yang meyakini bahwa gangguan psikologis diakibatkan oleh faktor 
supernatural menjadikan seseorang diprediksi tidak mau mencari treatmen 
medis

• Asia:
1. Semakin tinggi tingkat akulturasinya, maka semakin rendah kepercayaan 

thd faktor supernatural yang dapat menyebabkan gangguan psikologis. 
Mereka lebih percaya bhw kesehatan mental dipengaruhi oleh diri mereka 
sendiri

2. Adanya kepercayaan bhw orang yang mengalami gangguan mental tidak 
dpt dipercaya diprediksi akan mendatangi tempat pengobatan setempat



• Amerika

1. Locus of control kesehatan mental yang internal 

akan menjadi prediksi tidak maunya mereka 

mencari treatmen

2. Atribusi bahwa gangguan psikologis diakibatkan 

oleh hal supernatural dan locus of control

kesehatan mental yang internal akan kesehatan mental yang internal akan 

memprediksi mendatangi ahli pengobatan 

setempat

3. Adanya kepercayaan di dalam diri siswa bahwa 

orang yang mengalami gangguan mental tidak 

dapat dipercaya akan memperediksi siswa 

mendatangi tempat intervensi medis 



SEKIAN


