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Pola Asuh Orang Tua terhadap Status Personal Hygiene pada Anak 
Prasekolah di RA Al-Hidayah Jombang

Semi Naim, SST, MM
Program Studi D-IV Kebidanan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang

ABSTRAK

Keberhasilan anak prasekolah dalam meniti tugas perkembangannya tidak lepas dari bimbingan dan perhatian yang diberikan oleh 
keluarga, khususnya kedua orang tua. Fakta yang ditemukan terdapat beberapa hal yang menyebabkan anak yang tinggal bersama orang 
tuanya tidak mencapai tingkat kemampuan perawatan diri yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
orang tua dengan status personal hygiene pada anak prasekolah di RA Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang.Desain 
penelitian ini adalah korelasi-cross sectional. Populasi semua orang tua dan anak prasekolah di RA Al-Hidayah Pagotan Keplaksari 
Peterongan Jombang sebanyak 92 orang dengan teKnik Simple Random Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang. Variabel 
independen adalah pola asuh orang tua, sedangkan variabel dependent-nya adalah status personal hygiene pada anak prasekolah, 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan uji rank spearman. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pola asuh orang 
tua adalah demokratis sebanyak 37 responden (49,3%), sebagian besar status personal hygiene pada anak prasekolah adalah baik 
sebanyak 37 responden (49,3%). Hasil uji rank spearman didapatkan ρ = 0,000 < 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak artinya ada 
hubungan antara pola asuh orang tua dengan status personal hygiene pada anak prasekolah di RA Al-Hidayah Dusun Pagotan Desa 
Keplaksari Peterongan Jombang. Untuk dapat membentuk kemandirian pada anak, diharapkan agar lebih meningkatkan sikap positif 
dalam mendidik dan menerapkan pola asuh yang tepat kepada anaknya dan juga memberikan semangat serta dorongan kepada putra-
putrinya agar menggali potensi dan kemampuan diri.

Kata kunci: pola asuh orang tua, status personal hygiene, anak prasekolah

ABSTRACT

The success of pre-school children in pursuing development tasks can not be separated from the guidance and the attention given 
by the family, especially the parents. Facts found there are some things that cause children who live with their parents do not reach the 
level of a good self-care ability. The purpose of this study to determine the relationship between parenting parents with level of personal 
hygiene in preschoolers in RA Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang. The research design was a correlation - cross 
sectional. The population of all the parents and pre-school children in RA Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang many 
as 92 people, with Simple Random Sampling technique, with a total sample many as 75 people. The independent variable is the parenting 
parents, while variable dependent is the level of personal hygiene in pre-school children, collecting data using questionnaires, with 
Spearman rank test. Based on the results of the study largely parenting parents are democratic as much as 37 respondents (49.3%), 
most of the level of personal hygiene in preschoolers is good as much as 37 respondents (49.3%). Spearman rank test results obtained 
ρ = 0.000 < 0.05 then H1 accepted or H0 rejected it means there is a relationship between parenting parents with level of personal hygiene 
in preschoolers in RA Al-Hidayah Hamlet Village Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang. To be able to establish independence in 
children, it is expected that further enhance the positive attitude in educating and implementing appropriate parenting to their children 
and also give a boost to the spirit as well as his son or daughter in order to explore the potential and abilities.

Key words: parenting parents, level of personal hygiene, pre-school children

PENDAHULUAN 

Pola asuh orang tua (ayah dan ibu) adalah praktek rumah 
tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan 
perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan 
hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak (Zeitlin,  
2013). Pola asuh orang tua harus memperhatikan kebutuhan 
dan kemampuan anak karena kebutuhan dan kemampuan 
anak berbeda setiap orang. Masalah pola asuh orang tua yang 
negatif berdampak pada perkembangan anak yang kurang 

sehat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak 
yang berkeliaran di jalan atau ditelantarkan di jalanan baik 
di kota-kota besar maupun di kampung terpencil sekalipun 
karena tidak merasa nyaman tinggal di rumahnya (Sofyan, 
2015). Anak prasekolah mempunyai keterbatasan dalam 
merawat diri sendiri dan cenderung memiliki ketergantungan 
dengan lingkungan terutama pada orang tua dan saudara-
saudaranya. Untuk mengurangi ketergantungan dan 
keterbatasan anak prasekolah, maka orang tua menumbuhkan 
kemandirian hidup dalam bermasyarakat dan kemandirian 
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dalam merawat diri sendiri tanpa bantuan orang lain dapat 
dilakukan dengan pendidikan khusus, latihan-latihan, 
memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kegiatan 
kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living/ADL) (Effendi, 
2010). Keberhasilan anak prasekolah dalam meniti tugas 
perkembangannya tidak lepas dari bimbingan dan perhatian 
yang diberikan oleh keluarga, khususnya kedua orang tua. 
Dalam membimbing dan mendidik anaknya orang tua 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
pendidikan (Wong dalam Supartini (2012). Pendidikan 
adalah salah satu yang memengaruhi pola pikir dan 
pandangan orang tua dalam mengasuh, membimbing dan 
mendidik anaknya sehingga memengaruhi kesiapan orang tua 
untuk menjalankan peran pengasuhannya. Tetapi fakta yang 
ditemukan terdapat beberapa hal yang menyebabkan anak 
yang tinggal bersama orang tuanya tidak mencapai tingkat 
kemampuan perawatan diri yang baik.

Data WHO tahun 2014 menunjukkan kurang lebih 
50% dari anak di dunia yang perkembangan dan perilaku 
kesehatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena 
pola asuh yang diterapkan (Sofyan, 2015). Saat ini di 
Indonesia terdapat 250.000 sekolah negeri dan swasta. 
Jumlah anak usia sekolah mencapai 30% dari total penduduk 
Indonesia. Pada tahun 2014 sekitar 100.000 anak Indonesia 
yang meninggal karena diare. Sementara data Depkes 
(Departemen Kesehatan) menunjukkan di antara 1000 
penduduk terdapat 300 orang yang terjangkit diare. Kita 
bisa menyaksikan bahwa begitu banyak anak-anak yang sakit 
karena pola makan yang tidak teratur, kurang memperhatikan 
kebersihan diri (personal hygiene), dan asupan gizinya tidak 
teratur (Depkes RI, 2012). Cakupan usaha kegiatan sekolah 
(UKS) di Kabupaten Jombang tahun 2015 sebesar 93% dan 
hasil dari survei petugas kesehatan ke anak prasekolah masih 
terdapat 64% anak tidak dapat melakukan personal hygiene 
secara mandiri (Profi l Kab. Jombang, 2015). Berdasarkan 
studi pendahuluan secara wawancara pada tanggal 20 
Januari 2016 pada orang tua yang memiliki anak prasekolah 
didapatkan 3 orang tua memiliki pola asuh otoriter, 4 orang 
tua memiliki pola asuh demokratis dan 4 orang tua memiliki 
pola asuh permisif, pada orang tua dengan pola asuh otoriter 
dan demokratis lebih memperhatikan personal hygiene anak 
di banding 4 orang tua dengan pola asuh permisif, orang tua 
dengan pola asuh permisif cenderung sibuk bekerja dan lebih 
mempercayakan orang lain untuk mengurusi anak-anaknya, 
yang menyebabkan status personal hygiene cenderung 
kurang memenuhi kriteria sehat. 

Pola asuh orang tua, dalam hal ini pola asuh yang 
diterapkan oleh seorang ibu, merupakan pola perilaku yang 
diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten serta 
berlangsung terus dari waktu ke waktu (Suherman, 2010). 
Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak, dari segi positif 
maupun dari segi negatif. Seorang ibu memiliki cara dan 
pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. 
Hal tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga 
dengan keluarga yang lainnya. Pola asuh yang diterapkan 

orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku 
orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi 
selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan 
memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan 
perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta 
tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, dan 
kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh 
anaknya, yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak 
sadar akan ditiru oleh anak kemudian menjadi kebiasaan pula 
bagi anak-anaknya (Soetjiningsih, 2010). Kenyataan yang 
terjadi pada masa sekarang adalah berkurangnya perhatian 
orang tua terhadap anak karena keduanya sama-sama bekerja. 
Kurangnya perhatian dari orang tua akan mengakibatkan 
anak mencari perhatian di luar, baik di lingkungan sekolah 
dengan teman sebaya ataupun dengan orang tua pada saat 
mereka di rumah. Sedangkan orang tua yang tidak bekerja di 
luar rumah akan lebih fokus pada anak dan pekerjaan rumah 
lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada anak 
menjadi kurang mandiri, karena terbiasa atau terlalu dekat 
dengan orang tuanya. Sesuatu yang dilakukan anak selalu 
dengan pengawasan orang tua. Oleh karena itu, orang tua 
yang tidak bekerja sebaiknya juga tidak terlalu over protektif, 
sehingga anak mampu untuk bersikap mandiri. Salah satu 
dampak yang ditimbulkan dari kurangnya perhatian orang 
tua terhadap anak adalah minimnya komunikasi antara 
orang tua dan anak, anak menjadi frustrasi terhadap orang 
tua (Triaseka, 2012).

Langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 
kemandirian anak dalam melakukan personal hygiene yaitu 
penerapan pola asuh orang tua yang baik dan pengajaran pada 
anak dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelatenan 
sehingga anak mampu dan mandiri dalam melakukannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kesehatan yang 
dilakukan di sekolah biasanya diisi oleh tindakan praktis 
yang dilakukan oleh petugas UKS seperti penimbangan berat 
badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan kesehatan 
badan (personal hygiene) dan pembersihan lingkungan 
sekolah. Keprihatinan lembaga sekolah terhadap kesehatan 
para siswanya juga ditunjukkan melalui inisiatifnya 
membangun kerja sama yang baik dengan pihak Puskesmas 
Beru. Kerja sama ini berupa penyuluhan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dan penyuluhan Kespro (Kesehatan 
Reproduksi). Upaya sekolah tersebut akan berhasil jika anak-
anak sekolah ini mendapat perhatian dan pola asuh yang 
serius di dalam keluarganya (Triaseka, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berasumsi bahwa ada 
begitu banyak anak yang kurang menjaga kesehatannya. Hal 
ini terjadi karena orang tua (Ibu) kurang memperhatikan 
perilaku kesehatan anaknya. Peran ibu memiliki pengaruh 
yang sangat besar dalam kehidupan berkeluarga. Pola asuh 
ibu harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anak. 
Ini perlu dilakukan karena kebutuhan dan kemampuan anak 
berbeda-beda setiap orang. Jika seorang ibu sudah memiliki 
gambaran tentang potensi anak, maka ia perlu mengarahkan 
dan memfasilitasi serta mengasuhnya sesuai dengan 
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kemampuannya. Kesulitan mencari pola asuh yang baik bagi 
anak sesuai dengan kepribadiannya menjadi tantangan dalam 
kehidupan berkeluarga. Terkadang orang tua merasa bahwa 
itu yang terbaik bagi anaknya tetapi belum tentu itu baik bagi 
anak tersebut. Masalah seperti ini sering menjadi kendala bagi 
terwujudnya suatu kehidupan rumah tangga yang menjadi 
dasar pendidikan dan pembinaan anak. Berdasarkan latar 
belakang diatas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian 
dengan judul “Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan 
Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah di RA 
Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang”.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum

Mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan status personal hygiene pada anak prasekolah di RA 
Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang.

Tujuan Khusus

1) Mengidentifikasi pola asuh orang tua di RA Al-Hidayah 
Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang.

2) Mengidentifikasi status personal hygiene pada anak 
prasekolah di RA Al-Hidayah Pagotan Keplaksari 
Peterongan Jombang.

3) Menganalisis hubungan antara pola asuh orang tua dengan 
status personal hygiene pada anak prasekolah di RA 
Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi dengan 
rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah cross sectional yaitu rancangan penelitian dengan 
melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan 
(sekali waktu) antara kedua variabel.

Populasi, Sampel, dan Sampling

Populasinya adalah semua orang tua dan anak prasekolah 
di RA Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang  
pada tanggal 03 Mei 2016 sejumlah 92 orang dengan sampel 
penelitian sebanyak 75 orang dengan pengambilan sampel 
Probability sampling dengan jenis simple random sampling 
yaitu pengambilan sampel secara acak pada seluruh anggota 
populasi. 

Analisis data

Rank spearman dengan tingkat signifikan 0,05 
menggunakan SPSS 16 for windows untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas 
dan variabel tergantung yang berskala ordinal dan ordinal.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN

Pola Asuh Orang Tua 

Tabel 1. Pola Asuh Orang Tua

No. Pola Asuh Orang Tua f Persentase (%)
1. Demokratis 37 49,3

2. Permisif 24 32,0

3. Otoriter 14 18,7

Total 75 100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 
besar pola asuh orang tua adalah demokratis sebanyak 37 
responden (49,3%).

Tabel 2. Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah

No.
Status Personal Hygiene 
pada Anak Prasekolah 

f Persentase (%)

1. Baik 37 49,3

2. Cukup 22 29,3

3. Kurang 16 21,3

Total 75 100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar 
status personal hygiene pada anak prasekolah adalah baik 
sebanyak 37 responden (49,3%).

Tabel 3. Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan 
Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah

Pola Asuh 
Orang 

Tua

Status Personal Hygiene pada Anak 
Prasekolah

Baik Cukup Kurang Total
∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

Demokratis 29 78,4 6 16,2 2 5,4 37 100

Permisif 7 29,2 12 50 5 20,8 24 100

Otoriter 1 7,1 4 28,6 9 64,3 14 100

Total 37 49,3 22 29,3 16 21,3 75 100

Sumber: Data Primer, 2016

Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan 
Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 37 
responden dengan pola asuh orang tua demokratis terdapat 
29 (78,4%) anak memiliki status personal hygiene yang 
baik. Sebaliknya dari 14 orang tua dengan pola asuh otoriter, 
status personal hygiene pada anak prasekolah adalah kurang 
sebanyak 9 (64,3%) responden.
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Hasil SPSS menggunakan uji rank spearman didapatkan 
ρ = 0,000 < 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak artinya 
ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan status 
personal hygiene pada anak prasekolah di RA Al-Hidayah 
Dusun Pagotan Desa Keplaksari Peterongan Jombang Hasil 
SPSS menggunakan uji rank spearman di dapatkan ρ = 
0,000 < 0,05 maka H1 diterima atau H0 ditolak artinya ada 
hubungan antara pola asuh orang tua dengan status personal 
hygiene pada anak prasekolah di RA Al-Hidayah Dusun 
Pagotan Desa Keplaksari Peterongan Jombang.

PEMBAHASAN

Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa hampir 
setengah pola asuh orang tua adalah demokratis sebanyak 
37 responden (49,3%), orang tua dengan pola asuh permisif 
adalah 24 orang (32%) dan pola asuh otoriter yaitu 14 
orang (18,7%). Pola asuh orang tua dipengaruhi oleh umur, 
pendidikan dan pekerjaan orang tua. Berdasarkan Tabel 1 
menunjukkan bahwa sebagian besar umur 20–35 Tahun 
sebanyak 46 orang (61,3%). Selain itu, pendidikan orang 
tua juga berpengaruh terhadap pola asuh yang diterapkan 
pada anaknya. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden pernah mendapatkan pendidikan 
dasar sebanyak 45 orang (60,0%). Hal ini berarti ibu-ibu wajib 
belajar 9 tahun. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden tidak bekerja atau IRT sebanyak 
44 (58,7%). Selain karakteristik ibu, pada penelitian ini juga 
diketahui karakteristik anak di mana umur anak sebagian 
besar pada rentang usia 4–6 tahun.

Pada usia 4–6 tahun anak telah melewati tahap otonomi 
vs ragu-ragu. Tugas yang seharusnya telah dicapai pada 
masa ini adalah kemandirian (otonomi) sekaligus dapat 
memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam 
menjalin suatu relasi antara anak dan orang tuanya terdapat 
suatu sikap/tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan 
suatu kemandirian. Namun, sebaliknya jika orang tua 
dalam mengasuh anaknya bersikap salah, maka anak dalam 
perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-
ragu (Wening, 2012). Pola asuh demokratis adalah pola asuh 
yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak 
ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua tipe ini juga 
bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap 
yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak dan 
memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan 
melakukan suatu tindakan. Pengaruh pola asuh demokratis 
yaitu akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang 
mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan 
baik dengan teman-temannya (Suparyanto, 2013). Wong 
(2011) dalam Supartini (2014) bahwa usia merupakan 
salah satu faktor yang memengaruhi orang tua untuk dapat 
menjalankan peran pengasuhan, karena usia yang terlalu 
muda atau terlalu tua akan menyebabkan peran pengasuhan 

yang diberikan orang tua menjadi kurang optimal, hal 
ini disebabkan karena untuk dapat menjalankan peran 
pengasuhan secara optimal diperlukan kekuatan fi sik dan 
psikososial untuk melakukannya. Wong dalam Supartini 
(2014) yang menunjukkan bahwa dengan pendidikan yang 
semakin tinggi, pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan 
anak juga akan bertambah sehingga memengaruhi kesiapan 
orang tua untuk menjalankan peran pengasuhan. Supartini 
(2014), mengatakan bahwa pekerjaan orang tua merupakan 
sumber penghasilan bagi keluarga yang dapat memenuhi 
kebutuhan fisik, psikologis dan spiritual. Jika orang tua 
memiliki pekerjaan yang mapan maka kesejahteraan keluarga 
juga meningkat dan peran pengasuhan pun dapat terlaksana 
dengan baik. Hal ini sebenarnya kembali pada kemampuan 
orang tua itu sendiri dalam membagi waktu bersama anaknya 
yaitu antara pekerjaan dengan kebersamaan dengan anak-
anaknya.

Mayoritas orang tua anak prasekolah sudah menerapkan 
pola asuh yang sangat sesuai dengan kondisi anak dan sesuai 
dengan budaya Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai 
moral, kesopanan dan kemandirian. Orang tua dengan pola 
asuh demokratis sangat memperhatikan keinginan anaknya, 
memperhatikan tumbuh kembang anak, dan memperhatikan 
personal hygiene anak. Orang tua mengajarkan anak 
melakukan personal hygiene dengan cara mempraktekkannya 
langsung dan membimbing anak untuk melakukan sehingga 
anak mampu melakukannya sendiri. Periode dewasa awal ini 
merupakan masa adaptasi dengan kehidupan, sekitar usia 
20–35 individu dewasa awal mulai membangun apa yang ada 
pada dirinya, mencapai kemandirian, menikah, mempunyai 
anak dan membangun persahabatan yang erat. Individu 
yang berada pada ini biasanya telah mencapai kematangan 
dalam berpikir dan bersikap sehingga dapat memengaruhi 
orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra putri mereka 
sehingga jika anak mendapatkan pola pengasuhan yang benar 
dari orang tua maka anak akan mampu mencapai tahap 
perkembangan sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. 
Pendidikan diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas 
individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang 
tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah laku, 
pikiran dan sikap. Pendidikan orang tua akan memengaruhi 
pengetahuan orang tua dalam perawatan anak yang 
nantinya akan memengaruhi persiapan mereka menjalankan 
pengasuhan. Adanya kesiapan dari orang tua diharapkan 
dapat memberikan pengasuhan yang sesuai agar anak dapat 
menjadi individu-individu yang memiliki moral yang baik 
serta dapat mengembangkan sikap sosialnya dengan lebih 
baik. Faktor lain yang juga berperan dalam pola asuh orang 
tua adalah jenis pekerjaan orang tua. Hal ini memungkinkan 
orang tua lebih banyak meluangkan waktu untuk bersama 
anaknya jika dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Hal 
ini memungkinkan ibu yang tidak bekerja lebih banyak 
memberikan pengasuhan secara penuh kepada anaknya dalam 
mengarahkan kemandiriannya jika dibandingkan dengan ibu 
yang bekerja. Sebagian besar anak adalah anak kandung. Hal 
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ini membuat anak sangat diperhatikan oleh orang tuanya, 
karena perhatian orang tua hanya fokus pada seorang anak 
tanpa terbagi dengan yang lainnya sehingga pengasuhannya 
menjadi lebih optimal. Pola asuh orang tua merupakan suatu 
bentuk kegiatan merawat, memelihara, dan membimbing 
yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar tumbuh 
dan berkembang serta dapat mencapai kemandirian. Setiap 
orang tua tentunya menginginkan anaknya dapat tumbuh 
dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap tumbuh 
kembangnya. Pola asuh yang diberikan tentunya berbeda 
antara orang satu dengan yang lainnya. Setiap pola asuh 
orang tua dapat memberikan hasil yang berbeda pada perilaku 
anak. Orang tua dengan pola asuh demokratis bersikap 
rasional di mana orang tua selalu mendasari tindakannya 
pada rasio atau pemikiran. Orang tua juga bersikap realistis 
terhadap kemampuan anak, memberikan kebebasan pada 
anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan dan 
pendekatannya pada anak dengan cara yang halus. Pola 
asuh ini akan menghasilkan karakteristik anak yang 
mandiri, dapat mengontrol diri, dan mempunyai hubungan 
baik dengan temannya. Tidak semua ibu menerapkan pola 
asuh demokratis kepada anaknya. Beberapa ibu ada yang 
menerapkan pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan 
pola asuh tidak terlibat kepada anaknya. Pola asuh permisif 
menunjukkan bahwa kasih sayang yang diberikan oleh orang 
tua kepada anaknya sangat berlebihan namun dengan sedikit 
bimbingan yang diberikan. Pola asuh otoriter menunjukkan 
bahwa orang tua memiliki kendali memaksa yang tinggi, 
ketat dalam menerapkan berbagai aturan, dan tepat dalam 
menerapkan disiplin, namun memberikan dukungan yang 
rendah. Pola asuh tidak terlibat menunjukkan bahwa orang 
tua tidak memiliki kontrol terhadap anaknya, orang tua yang 
menerapkan pola asuh ini hanya memenuhi kebutuhan fi sik 
anak saja tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Ada 
beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih 
siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain: 
terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati 
segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu 
berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai 
perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak.

Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar 
status personal hygiene pada anak prasekolah adalah baik 
sebanyak 37 responden (49,3%), cukup 22 orang (29,3%) 
dan kurang 16 orang (21,3%). Berdasarkan tabel karakteristik 
responden diketahui bahwa responden (ibu) berada pada 
jenjang pendidikan dasar yaitu SD atau SMP, hal ini berarti 
bahwa ibu mempunyai pengetahuan yang cukup terkait 
tumbuh kembang anaknya dan cara memandirikan anak 
untuk meningkatkan status personal hygiene anak. 

Status personal hygiene seorang anak identik dengan 
sikap bergantung yang terlalu berlebihan pada orang-orang 
di sekitarnya. Personal hygiene penting dalam kehidupan 
anak. Melatih personal hygiene pada anak sejak dini akan 

menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Belajar menjadi 
mandiri yang tidak dimiliki sejak dini hanya akan membuat 
pemahaman yang tidak tepat tentang konsep kemandirian dan 
anak cenderung bersifat individual (Kannisius, 2006). Anak 
usia prasekolah adalah anak yang berada dalam tahapan 
usia perkembangan antara 4–6 tahun. Salah satu tugas 
kemandirian anak usia prasekolah menurut Nugroho (2009), 
Rumini dan Sundari (2014) adalah mampu memakai baju dan 
sepatu sendiri, mampu menggunakan toilet tanpa bantuan, 
seperti buang air kecil dan buang air besar. Kemampuan anak 
dalam melakukan toileting: BAB dan BAK pada anak usia 
prasekolah harus bisa mencapai kemandirian. Sebagian besar 
anak usia prasekolah di Desa Balung Lor mandiri dalam hal 
personal hygiene. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, salah satu diantaranya adalah tingkat pendidikan orang 
tua. Suririnah (2010) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan 
menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan 
memahami pengetahuan yang mereka peroleh. Pengetahuan 
diperlukan oleh seseorang agar lebih tanggap dengan adanya 
masalah perkembangan anak, salah satunya kemandirian anak 
dalam hal personal hygiene. Status personal hygiene yang 
kurang sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 
Wening (2012) yang mengatakan bahwa, anak usia 4–6 tahun 
seharusnya sudah bisa mandiri dalam hal personal hygiene 
seperti mandi sendiri pada waktunya, buang air kecil di kamar 
mandi, mencuci tangan tanpa bantuan sebelum dan sesudah 
beraktivitas, memiliki kebiasaan yang teratur seperti makan, 
mandi, dan tidur, membuka dan memakai baju berkancing 
depan, membuka dan menutup celana beresleting, mengikat 
tali sepatu, mandi sendiri tanpa arahan, cebok setelah buang 
air kecil atau besar, menyisir rambut, mampu makan sendiri, 
mampu berpisah dengan ibu tanpa menangis, mampu BAB 
dan BAK sendiri, dan mampu berpakaian sendiri tanpa 
bantuan, membuang sampah pada tepatnya, merapikan 
mainan setelah digunakan, menaati peraturan yang berlaku 
dan pergi ke sekolah tepat waktu. 

Selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status 
personal hygiene anak juga dipengaruhi oleh status pekerjaan 
ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
ibu tidak bekerja memungkinkan ibu melihat langsung 
kemandirian anaknya dalam melakukan personal hygiene dan 
bisa mengajarkan anak dalam hal personal hygiene. Pekerjaan 
ibu dapat menyita waktu ibu untuk melatih anak melakukan 
toilet training secara dini sehingga akan berdampak pada 
terlambatnya anak untuk mandiri melakukan toileting. 
Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa tidak semua 
anak memiliki status personal hygiene yang baik, dan ada 
juga yang kurang. Hasil penelitian masih ada anak usia 
prasekolah yang belum bisa BAB dan BAK sendiri, masih 
belum mandiri dalam mencebok, tidak bisa mengenakan 
dan membuka pakaian, tidak bisa menyisir rambut, tidak 
mencuci tangan dengan sabun, serta tidak mau menggosok 
gigi jika tidak diperintah oleh orang tuanya. Penyebab masih 
adanya anak usia 4–6 tahun yang status personal hygiene 
kurang bisa disebabkan oleh masih banyak orang tua yang 
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terlalu terlibat dalam kegiatan anak, tidak melatih anak 
untuk bisa melakukan tugas sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya, kurangnya arahan yang diberikan oleh 
orang tua serta pemanjaan berlebihan dengan cara melayani 
anak melewati batas usia. Hal tersebut diperkuat oleh 
pernyataan Erikson juga menyatakan bahwa anak harus 
mulai dilatih kemandiriannya sejak usia 1,5–3 tahun. Anak 
yang tidak dapat mandiri dalam menjaga kebersihan diri 
akan berdampak pada berbagai macam hal seperti tidak 
terpenuhinya kebutuhan rasa nyaman, gangguan integritas 
kulit, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, 
aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Kemandirian 
anak usia prasekolah dapat ditumbuhkan dengan membiarkan 
anak memiliki pilihan dan mengungkapkan pilihannya sejak 
dini.

Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan 
Status Personal Hygiene pada Anak Prasekolah 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 37 
responden dengan pola asuh orang tua demokratis terdapat 
29 (78,4%) anak memiliki status personal hygiene yang 
baik. Sebaliknya dari 14 orang tua dengan pola asuh otoriter 
memiliki status personal hygiene yang kurang sebanyak 
9 (64,3%) responden. Hasil SPSS menggunakan uji rank 
spearman didapatkan ρ = 0,000 < 0,05 maka H1 diterima 
atau H0 ditolak artinya ada hubungan antara pola asuh orang 
tua dengan status personal hygiene pada anak prasekolah di 
RA Al-Hidayah Dusun Pagotan Desa Keplaksari Peterongan 
Jombang. Nilai correlation coeffi cient sebesar 0,627 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pola asuh orang 
tua dengan status personal hygiene pada anak prasekolah di 
RA Al-Hidayah Dusun Pagotan Desa Keplaksari Peterongan 
Jombang adalah kuat. Data anak yang tidak mandiri dalam 
hal personal hygiene seperti toileting tanpa bantuan, mencuci 
tangan pakai sabun, menyisir rambut, dan menggosok gigi.

Pola asuh orang tua adalah suatu kecenderungan yang 
relatif menetap dari orang tua dalam memberikan didikan, 
bimbingan dan perawatan kepada anak-anaknya. Soekirman 
(2010) menyatakan bahwa pola asuh merupakan kemampuan 
orang tua menyediakan waktu, perhatian dan dukungan 
terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan 
sebaik-baiknya secara fi sik, mental, dan sosial. Anak dapat 
tumbuh dan berkembang secara maksimal jika orang tua 
memahami bagaimana harus bersikap dan menentukan 
tipe pola asuh yang sesuai dengan perkembangan anaknya. 
Pola asuh yang tepat akan memberikan ruang gerak 
bagi perkembangan anak secara umum yang meliputi 
perkembangan intelektualnya, perkembangan emosinya, 
perkembangan kreativitasnya, perkembangan religiusnya dan 
perkembangan sosialnya (Soekirman, 2010). Hasil penelitian 
ini memperkuat teori Meuler dalam Sujata (2010) dalam 
penelitiannya menemukan hasil bahwa anak-anak yang 
diasuh oleh orang tua yang otoriter banyak menunjukkan 
ciri-ciri adanya sikap menunggu dan menyerahkan segala-
galanya pada pengasuhnya. Friedman (2010) menyatakan 

bahwa tugas utama keluarga adalah mensosialisasikan anak 
sehingga anak mampu mengembangkan sikap diri yang 
kritis dan dengan cepat belajar mengekspresikan diri mereka 
sendiri dan menjadikan anak lebih bertanggung jawab dalam 
melakukan perawatan diri mereka sendiri secara utuh. Peran 
perawat bisa dilakukan dengan mengajak orang tua untuk 
lebih memperhatikan hubungan dengan anaknya, pemberian 
bimbingan yang tepat serta melatih anak untuk melakukan 
perawatan diri secara mandiri sesuai dengan tahap tumbuh 
kembangnya. Selain itu, perawat juga bisa memberi nasehat 
kepada orang tua agar bersikap tenang dan menganjurkan agar 
tidak memarahi dan menghukum anak, dan memperhatikan 
kebersihan anak.

Pola asuh demokratis terbukti optimal karena hal ini 
menyebabkan perilaku bertanggung jawab dan kompeten 
dalam anak-anak. Anak-anak dengan jenis orang tua 
yang demokratis menunjukkan kepercayaan diri yang 
tinggi, mencapai kapasitas akademik mereka, memiliki 
perkembangan kognitif yang kuat, melatih kreativitas, 
menunjukkan perilaku moral seperti kejujuran dan dapat 
dipercaya serta kompeten dalam keterampilan hidup. Selain 
pola asuh demokratis, ibu-ibu juga menerapkan pola asuh 
permisif kepada anak-anaknya. Pola asuh permisif ini adalah 
pola asuh yang memberikan kasih sayang lebih pada anaknya 
namun dengan sedikit bimbingan yang diberikan orang tua 
kepada anaknya. Pola asuh permisif ini menghasilkan anak 
yang cukup mandiri hal ini dikarenakan kurangnya bimbingan 
yang diberikan oleh orang tua. Orang tua yang bersikap sangat 
otoriter menyebabkan semakin berkurangnya ketidaktaatan 
anak, bersikap menunggu, tidak dapat merencanakan 
sesuatu, daya tahan kurang, dan menunjukkan ciri-ciri 
takut. Status personal hygiene yang kurang dialami oleh 
anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pola 
asuh orang tua dalam merawat anaknya. Hal ini bisa dilihat 
dari hasil pengisian kuesioner bahwa kurangnya bimbingan 
dalam merawat anaknya serta masih tidak bisa melepas anak 
untuk melakukan tugasnya sendiri, kurangnya petunjuk yang 
diberikan oleh ibu, serta kurangnya dukungan yang diberikan 
oleh orang tua untuk membuat anaknya berhasil mencapai 
kemampuan yang dimiliki anak. Pernyataan-pernyataan 
diatas sesuai dengan teori yang ada. Sikap keras, kejam, 
dingin, otoriter yang selalu memberikan nasehat, cerewet, 
ataupun selalu sibuk dengan memperhatikan kesulitan-
kesulitannya sendiri sehingga anak kurang mendapatkan 
perhatian, sikap memanjakan anak yang berlebihan walaupun 
anaknya tidak memintanya. Sikap demikian membuat anak 
tidak dapat berdiri sendiri karena jiwanya kacau oleh orang 
tua. Metode pengendalian yang memaksa, baik secara fi sik 
maupun verbal bersifat mengganggu dan seringkali secara 
sewenang-wenang berdasarkan tingkah laku orang tua. 
Perilaku mengendalikan yang dilakukan dengan cara tidak 
memberi kasih sayang mungkin cara yang efektif, namun 
hal tersebut membuat anak-anak merasa tidak aman, cemas, 
dan pasrah terlepas dari keinginannya sendiri untuk dapat 
diterima oleh orang tua mereka. Metode ini efektif untuk 
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jangka pendek, tetapi metode ini jarang berhasil untuk jangka 
panjang karena fokusnya adalah pada akibat-akibat perilaku 
eksternal daripada nilai-nilai yang diresapi. Oleh karena 
itu, perlu adanya pengkajian dan pengamatan terhadap 
perkembangan dan kondisi anak supaya orang tua tidak terlalu 
menekan ataupun terlalu melepas tanggung jawabnya sebagai 
proses upaya meningkatkan perkembangan kemandirian 
anak-anaknya. Peran perawat terutama perawat anak dan 
keluarga yaitu dengan melakukan kolaborasi, memberikan 
informasi tentang bagaimana cara merawat anak yang dapat 
mengoptimalisasi tumbuh kembang anak. 

KESIMPULAN SARAN 

Kesimpulan

1. Pola asuh orang tua di RA Al-Hidayah Pagotan 
Keplaksari Peterongan Jombang adalah demokratis 
sebanyak 37 responden (49,3%).

2. Status personal hygiene pada anak prasekolah di RA Al-
Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang adalah 
baik sebanyak 37 responden (49,3%)

3. Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan 
status personal hygiene pada anak prasekolah di RA 
Al-Hidayah Pagotan Keplaksari Peterongan Jombang 
dibuktikan dari hasil uji rank spearman = 0,000 < 0,05 
dan keeratan hubungan kedua variabel adalah kuat dilihat 
dari nilai correlation coefficient sebesar 0,627.

Saran

1. Bagi Peneliti
 Status personal hygiene anak usia prasekolah di 

pengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 
pola asuh orang tua. Oleh karena itu Perlu dilakukan 
penelitian yang lebih lanjut, dengan memperhatikan 
variabel-variabel lain yang memengaruhi pembentukan 
kemandirian pada anak usia prasekolah dan juga faktor 
lain yang memengaruhi pola asuh orang tua.

2. Bagi Institusi Pendidikan
 Institusi pendidikan adalah tempat di mana anak belajar 

dan menempuh pendidikan. Di instansi pendidikan guru 
memegang peranan yang sangat penting. Di mana anak 
terpisah dari orang tuanya. Di sekolah, guru adalah 
pengganti orang tua yang ikut terlibat dalam pengasuhan 
anak, sehingga peneliti merekomendasikan kepada guru 
untuk mampu memberikan contoh perilaku mandiri 
kepada siswa agar bisa diterapkan oleh siswa, baik di 
lingkungan rumah maupun di sekolah seperti dapat 
memelihara barang milik sendiri, memakai sepatu 
sendiri, mencuci tangan sendiri dengan sabun, dll. Hal 
ini bisa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada 

anak untuk belajar mandiri. Karena salah satu tugas 
pendidikan adalah menjadikan manusia yang dapat 
mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya khususnya 
anak didik di taman kanak-kanak

3. Bagi Instansi Kesehatan dan Pelayanan Keperawatan
 Instansi kesehatan dan keperawatan khususnya 

memegang peranan penting dalam menyebarkan 
informasi kepada masyarakat. Salah satu peran perawat 
adalah sebagai pendidik. Oleh karena itu, perawat perlu 
memaksimalkan perannya sebagai pendidik dengan 
memberikan pendidikan kepada para orang tua tentang 
pentingnya penerapan pola asuh yang tepat untuk 
membangun kemandirian anak khususnya dalam hal 
personal hygiene yang sesuai dengan tahap pertumbuhan 
dan perkembangannya.

4. Bagi Masyarakat
 Untuk dapat membentuk kemandirian pada anak, 

diharapkan agar lebih meningkatkan sikap positif dalam 
mendidik dan menerapkan pola asuh yang tepat kepada 
anaknya dan juga memberikan semangat serta dorongan 
kepada putra-putrinya agar menggali potensi dan 
kemampuan diri dengan memberikan banyak kegiatan 
yang positif agar anak dapat belajar mandiri khususnya 
dalam hal personal hygiene sehingga kebersihan anak 
terjaga, kebersihan yang terjaga memungkinkan anak 
untuk bersosialisasi dengan baik bersama orang lain, 
kesehatan anak juga bisa terjaga dengan baik, dengan 
demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita anak karya Ulfah Hafidzah dan nilai-nilai 
moral yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan data berupa 
kata-kata, kalimat, atau pun dialog dalam cerita anak berjudul Terompet Meira karya Ulfah Hafidzah, yang dimuat dalam majalah 
Bobo 5 Januari 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pembacaan secara cermat, pengkodean, dan pencatatan. 
Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan. Hasil dan 
pembahasan terhadap cerita anak karya Ulfah Hafidzah adalah, semua unsur intrinsik terpenuhi dan hubungan antara unsur intrinsik 
yang satu dengan yang lainnya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam cerita anak tersebut juga terdapat nilai-nilai moral, baik 
yang berhubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan.

Kata kunci: cerita anak, nilai-nilai moral, unsur-unsur intrinsik.

ABSTRACT

This research aims to determine the intrinsic elements that build children’s stories by Ulfah Hafidzah and moral values inside the 
stories. Used in this study is a qualitative method which contain data in the form of words, sentences, or dialogue in children literature 
Terompet Meira by Ulfah Hafidzah, are published in the magazine Bobo Januari 5th, 2017. The data collection techniques in this 1) 
data reduction, 2) data display, 3) conclusion drawing. The result and discussion of children’s stories by Ulfah Hafidzah is the intrinsic 
elements have fulfilled and have close relationship and can’t be separated one and other. Inside the stories there are also moral values, 
either with god, ourselves, our fellow human beings, as well as the environment.

Key words: children’s stories, moral values, the intrinsic elements.

PENDAHULUAN

Nilai merupakan kepercayaan yang letaknya berpusat 
pada sistem kepercayaan seseorang, yang berbicara tentang 
bagaimana seseorang sepatutnya atau tidak sepatutnya 
melakukan sesuatu atau tentang apa yang berharga dan tidak 
berharga untuk dicapai (Gunawan, 2012:31). Sedangkan 
moral merupakan adat kebiasaan yang sesuai dengan ide-ide 
umum yang diterima. Jadi yang dimaksud nilai moral adalah 
suatu keyakinan terhadap perilaku yang baik (yang diterima 
oleh masyakat) yang melekat pada diri manusia. Keyakinan 
yang terletak dalam hati, memang tidak bisa dilihat secara 
kasat mata, namun seseorang bisa mengetahui perilaku baik 
atau buruk orang lain adalah terlihat dari pengamalan lisan 
dan tindakannya. Sebagai manusia yang di bekali akal oleh 
Allah SWT., tentu kita harus berakhlak yang baik, sebab kita 
adalah makhluk yang lemah dan tiada kuasa atas sesuatu 
apa pun kecuali atas izin Allah SWT. Hal ini sesuai dengan 
yang diutarakan Nata (dalam Gunawan, 2012:7&8) yang 
mengatakan bahwa ada empat alasan mengapa manusia perlu 
berakhlak kepada Allah. Salah satunya adalah, karena Allah-
lah yang telah menciptakan manusia. Selain nilai moral kepada 

Allah seperti yang telah terpapar tersebut, terdapat juga nilai 
moral terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. 
Nilai-nilai tersebut sangat penting diberikan kepada anak-anak 
agar mereka menjadi generasi yang berkarakter. Generasi 
yang selalu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan 
dan agamanya, jujur, giat belajar, tidak mudah putus asa, suka 
menolong, dan peduli terhadap lingkungan. 

Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 
1) Bagaimanakah unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita 
anak Terompet Meira? 2) Nilai-nilai moral apa sajakah yang 
terdapat dalam cerita anak Terompet Meira? Tujuan penelitian 
ini adalah: 1) mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik cerita 
anak karya Ulfah Hafidzah. 2) mendeskripsikan nilai-
nilai moral cerita anak karya Ulfah Hafidzah. Adapun 
manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan 
manfaat praktis. Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah, 
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berupa analisis 
unsur intrinsik dan nilai-nilai moral, sedangkan manfaat 
praktis penelitian ini adalah bermanfaat bagi pengajar di 
sekolah dasar dalam penanaman nilai karakter pada peserta 
didiknya. 
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Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Inarotuzzakiyati 
Darojah (115112018) dengan judul Nilai-Nilai Moral dalam 
Novel 5 cm (Kajian Semiotik Rolan Barthes) Program 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo 
Semarang. Dalam penelitian tersebut, peneliti terdahulu 
menemukan nilai-nilai moral dalam novel 5 cm. Nilai-nilai 
moral tersebut adalah nilai moral yang berhubungan dengan 
Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

Kajian nilai moral memang tiada habisnya, sebab 
sastra hadir bukanlah tanpa kekosongan nilai, tetapi justru 
membawa nilai yang harapannya dapat dijadikan pedoman 
hidup oleh masyarakat pembacanya. Sedangkan nilai itu 
sendiri dibungkus oleh unsur pembangun karya sastra, yaitu 
unsur intrinsik.

Berdasarkan peneliti terdahulu tersebut, terdapat 
persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti. Persamaannya adalah, baik peneliti terdahulu maupun 
peneliti sama-sama membahas nilai moral. Perbedaannya, 
peneliti terdahulu menggunakan kajian semiotik, sedangkan 
peneliti menggunakan kajian strukturalisme. Kelebihan kajian 
strukturalisme adalah bahwa karya sastra dipandang sebagai 
sebuah produk yang tidak muncul begitu saja. Tapi dibangun 
dengan komponen-komponen yang antara komponen satu 
dengan komponen yang lain saling berkaitan. 

Karya sastra yang akan peneliti analisis adalah karya 
sastra untuk anak-anak yaitu cerita anak. Cerita anak adalah 
cerita yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak, 
berisi dunia anak-anak, yaitu anak berusia 6–13 tahun 
(Noor, 2011:68). Artinya bahwa bahasa yang digunakan 
oleh pengarang dalam bercerita sangat dipahami oleh anak-
anak. 

Selanjutnya, kajian dalam penelitian ini adalah 
kajian struktural, yang memandang bahwa sebuah cerita, 
mempunyai struktur pembangun. Struktur pembangun cerita 
tersebut adalah struktur pembangun dari dalam yang biasa 
disebut unsur intrinsik, yaitu tema, alur, latar, tokoh, sudut 
pandang, gaya bahasa, dan amanat. 

Tema, sebagai unsur intrinsik merupakan gagasan dasar 
umum yang menopang sebuah karya sastra yang terkandung 
di dalam teks sebagai struktur semantis yang menyangkut 
persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan (dalam 
Nurgiyantoro, 2010:68).

Alur, mempunyai pengertian cerita yang berisi urutan 
kejadian, yang urutan kejadiannya dihubungkan dengan 
hubungan sebab-akibat (dalam Nurgiyantoro, 2010:113). 
Alur memiliki empat kaidah, yaitu plausibilitas, suspense, 
surprise, dan unity. Pertama, plausibilitas memiliki 
pengertian bahwa alur harus memiliki sifat plausibel atau 
dapat dipercaya, yang ditandai dengan jelasnya hubungan 
kausalitas. Kedua, suspense memiliki pengertian adanya 
perasaan kurang pasti terhadap peristiwa-peristiwa 
yang akan terjadi. Ketiga, surprise memiliki pengertian 
bahwa alur yang ditampilkan menyimpang atau bahkan 

bertentangan dengan harapan pembaca. Keempat, unity 
atau keutuhan mengandung pengertian bahwa semua 
peristiwa yang ditampilkan memiliki keterkaitan satu 
sama lain. 

Latar sebagai unsur intrinsik merupakan atau yang juga 
disebut sebagai landasan tumpu menyaran pada pengertian 
tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat 
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (dalam 
Nurgiyantoro, 2010:216). Latar-latar tersebut dapat dijelaskan 
seperti berikut ini:

Pertama, latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya 
peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fi ksi. Tempat-
tempat yang diceritakan bisa berupa nama lokasi tertentu, 
penyebutan dengan inisial tertentu, atau mungkin lokasi 
tertentu tanpa nama yang jelas.

Kedua, latar waktu berhubungan dengan masalah kapan 
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Biasanya 
masalah kapan dihubungkan dengan waktu faktual atau bisa 
juga berhubungan dengan waktu yang ada kaitannya dengan 
peristiwa sejarah.

Ketiga, latar sosial menyaran pada hal-hal yang 
berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat 
di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fi ksi. Hal itu 
dapat berupa, diantaranya: kebiasaan hidup, adat istiadat, 
tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir maupun 
bersikap.

Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam karya 
naratif yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas 
moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan 
dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan (dalam 
Nurgiyantoro, 2010:165). Tokoh, dari segi peran dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tambahan. 
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya 
dalam karya fi ksi, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh 
yang kehadirannya dalam cerita fi ksi tidak terlalu diutamakan 
karena sifatnya hanya sebagai tambahan.

Sudut pandang adalah strategi, teknik, siasat, yang 
sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan 
dan ceritanya (Nurgiyantoro, 2010:248). Pengungkapan 
tersebut oleh pengarang disalurkan melalui sudut pandang 
tokoh cerita. Dalam pengungkapannya tersebut pengarang 
biasanya menggunakan sudut pandang tokoh pertama dan 
tokoh ketiga. 

Gaya bahasa adalah cara pengungkapan bahasa dalam 
karya naratif yang digunakan oleh seorang pengarang. Cara-
cara tersebut ditandai dengan ciri-ciri formal kebahasaan, 
seperti pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk bahasa 
fi guratif, penggunaan kohesi dan lain-lain.

Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan 
seorang pengarang tentang nilai-nilai kebenaran. Pesan 
moral tersebut dapat menyangkut hubungan manusia dengan 
dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lain, manusia 
dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan 
Tuhannya.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif, sebab data yang terkumpul merupakan data yang 
penyampaiannya dalam bentuk kata verbal yang terdapat 
dalam wacana cerita anak karya Ulfah Hafi dzah. Hal itu 
sesuai dengan pendapat Moleong (2008:4), bahwa metode 
penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa majalah Bobo 
yang terbit pada 5 Januari 2017, sedangkan data dalam 
penelitian ini adalah berupa kata, kalimat, atau pun dialog 
antartokoh yang terdapat dalam cerita anak berjudul Terompet 
Meira karya Ulfah Hafi dzah. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
pembacaan secara cermat, pengkodean, dan pencatatan.

Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data yang 
dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) mereduksi 
data, yakni memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, serta mencari tema dalam cerita anak 
karya Ulfah Hafi dzah (2) penyajian data, yaitu menguraikan 
serta mendeskripsikan dan menghubungkan keterkaitan data 
satu dengan data lainnya. (3) Penarikan kesimpulan, yaitu 
membuat kesimpulan terhadap data tentang kredibilitasnya, 
bahwa data yang disajikan kebenarannya tidak diragukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian Nilai-Nilai 
Moral Cerita Anak ‘ Terompet Meira’ Karya Ulfah Hafi dzah 
Kajian: Unsur-Unsur Intrinsik meliputi dua pembahasan, 
yaitu: (1) unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita 
anak Terompet Meira, (2) nilai-nilai moral yang terdapat 
dalam cerita anak Terompet Meira. 

Berikut ini akan dipaparkan hasil analisis berkaitan 
dengan kedua pembahasan tersebut.

Pertama, adalah unsur intrinsik. Pada bagian 
pendahuluan, telah disebutkan bahwa unsur intrinsik sebuah 
cerita, mempunyai tujuh komponen, yaitu tema, alur, latar, 
tokoh, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Berikut 
pembahasannya.

Tema dalam cerita anak Terompet Meira adalah bercerita 
tentang seorang anak yang awalnya sedih sebab menjelang 
malam pergantian tahun baru ia tidak mempunyai terompet, 
namun kemudian senang karena ia berhasil membuat terompet 
bersama sang ibu melalui menonton video youtube. 

Tema tersebut merupakan gagasan umum yang mendasari 
pengarang untuk menulis cerita. Tanpa gagasan dasar 
umum tersebut, pengarang tidak akan mendapatkan jalan 
untuk bercerita, sebab tema merupakan bagian pertama 
yang harus ditentukan oleh seorang pengarang. Dari tema 
tersebut pengarang akan menentukan tokoh-tokoh yang 
bermain dalam cerita, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita 
anak karya Ulfah Hafi dzah adalah Meira. Meira merupakan 
tokoh utama dalam cerita, sebab ia merupakan tokoh yang 

diberi konfl ik oleh pengarang. Sejak awal penceritaan sampai 
akhir penceritaan tokoh Meiralah yang disoroti. Selain tokoh 
Meira ada pula tokoh ibu Meira. ia merupakan tokoh yang 
mendampingi Meira, kehadirannya tidak sesering tokoh Meira 
namun intensitas kehadirannya lebih banyak dibandingkan 
dengan tokoh yang lain. Tokoh lain selain tokoh ibu adalah 
tokoh teman-teman Meira dan saudara Meira, Reina. Mereka 
merupakan tokoh yang dimunculkan oleh pengarang sebagai 
tokoh peningkat konfl ik atau bisa juga dikatakan sebagai 
tokoh antagonis. Perhatikan kutipan berikut ini.

Data (1) Dari jendela mobil, Meira melihat teman-
teman dan saudaranya, Reina, memainkan terompet 
bersahut-sahutan sehingga suasana jadi ramai. Wah 
seru dan asyik kelihatannya. Mata Meira memerah, 
menahan tangis (Mjl Bob/Tkh/16). 

Data (1) menunjukkan bahwa tokoh Meira sedih, sebab 
melihat teman-teman dan saudaranya, Reina bermain terompet. 
Hal itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang 
dialami tokoh Meira. Jika boleh memilih, tokoh Meira 
sesungguhnya tidak mau dibuat pengarang sebagai tokoh 
yang tidak punya terompet. Berhubung ia merupakan tokoh 
utama, mau tidak mau ia harus menerima pemberian konfl ik 
dari pengarang agar cerita berkembang.

Tokoh selanjutnya adalah tokoh ayah. Tokoh ini 
merupakan tokoh tambahan yang sifatnya baik atau 
protagonis. Tokoh ini merupakan tokoh motivator bagi Meira. 
Perhatikan kutipan berikut.

Data (2) “Oh, boleh...boleh! besok ayah antar, ya. 
Ini namanya berkah tahun baru,” jawab ayah sambil 
mengusap kepala Meira dengan rasa haru dan 
bangga, karena anaknya pintar dan berhati mulia. 

Data (2) menunjukkan bahwa tokoh ayah adalah tokoh 
penguat Meira. Tokoh pendukung tokoh utama. Membantu 
segala hal yang dilakukan oleh tokoh utama. Tokoh ini juga 
sebagai tokoh penutup cerita. 

Tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh pengarang tentulah 
tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling berkait 
mendukung cerita sampai tuntas. Tokoh-tokoh tersebut tentu 
dalam penceritaannya, berada pada suatu tempat, suasana, 
dan waktu tertentu. Latar tempat dalam cerita anak karya 
Ulfah Hafi dzah adalah berada di rumah, perhatikan kutipan 
berikut. 

Data (3) Aroma masakan ibu sudah menggoda Meira 
untuk turun dari kamar (Mjl Bob/Ltt/16). 

Berdasarkan kutipan yang terdapat pada data (3), terbaca 
dengan jelas bahwa dalam kutipan tersebut ada latar tempat 
yaitu rumah, tepatnya di sebuah kamar. Selain membuat latar 
tempat pengarang juga membuat latar waktu yang terjalin 
dengan latar tempat. Perhatikan kutipan berikut.

Data (4) Meira berlari menuju ruang makan. 
“Sudah matang, Bu?”. “Sebentar lagi sayang”. Ibu 
mengambil beberapa piring dari laci dan menyiapkan 



11Zainudin: Nilai-Nilai Moral Cerita Anak Karya Ulfah Hafidzah

meja makan. Meja yang rapi membuat Meira 
semangat untuk sarapan (Mjl Bob/Ltw/16).

Pada data (4), terlihat bahwa aktivitas yang dilakukan 
oleh tokoh ibu adalah pada pagi hari, hal itu dapat dicermati 
dari kata sarapan, yang memiliki arti makan di waktu pagi. 
Sebuah cerita memiliki latar waktu, adalah sebuah keharusan. 
Sebab latar waktu menunjukkan peristiwa-peristiwa dalam 
cerita berada pada waktu tertentu. Bahkan mengiringi latar 
seperti latar sosial yang dapat berupa: kebiasaan hidup, adat 
istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir 
maupun bersikap. Perhatikan kutipan berikut ini.

Data (5) Hampir tengah malam Meira menahan 
kantuk agar dapat melihat kembang api pergantian 
tahun. Meira menjelajah internet dan menemukan 
artikel bagus. Meira sangat serius membacanya. 
Tiba-tiba ia berlari ke kamarnya dan melihat saldo 
tabungannya (Mjl Bob/Lts/17).

Berdasarkan kutipan pada data (5), terlihat bahwa latar 
sosialnya adalah berupa tradisi Meira yang gemar membaca. 
Ia tak hanya sekadar membaca sekilas namun membaca 
pemahaman yang sangat serius. Proses membaca Meira 
tersebut hingga dapat memengaruhi dirinya meloncat dan 
melihat saldo tabungannya.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita anak karya 
Ulfah Hafidzah tiadalah berdiri sendiri, namun dijalin 
dengan alur yang memiliki empat kaidah, yaitu plausibilitas, 
suspense, surprise, dan unity. 1) plausibel, artinya dapat 
dipercaya. Alur dapat dipercaya jika hubungan kausalitasnya 
jelas, perhatikan kutipan berikut.

Data (6) Meira merekam suaranya itu dan menyimpan 
video matahari tersebut. Kemudian ia tersenyum 
saat memutar ulang video rekamannya itu (Mjl Bob/
Plb/16).

Pada kutipan data (6) dapat dicermati bahwa telah 
terjadi hubungan sebab-akibat antara Meira dengan video. 
Hal itu dikarenakan video itu telah menyebabkan Meira 
tersenyum. Siapa pun yang sedang tersenyum pasti ada 
penyebabnya, apakah ia melihat secara nyata hal-hal lucu 
ataukah ia melamunkan suatu kenangan yang indah, sebab 
secara umum senyum merupakan ekspresi kebahagiaan 
seseorang. 2) Suspense, mempunyai makna tegangan. Suatu 
tegangan yang dialami oleh pembaca karena ketidakpastian 
yang diketahuinya sehingga pembaca terus mengikuti alur 
cerita yang disajikan pengarang. Berikut adalah kutipan yang 
berkaitan dengan suspense.

Data (7) Dari jendela mobil, Meira melihat teman-
teman dan saudaranya, Reina memainkan terompet 
bersahut-sahutan sehingga suasana jadi ramai.... 
sampai di rumah Meira melewatkan makan siangnya 
katanya tidak lapar. Ia juga menolak makan agar-agar 
stroberi kesukaannya. Meira kesal dan mengurung 
diri di kamarnya (Mjl Bob/Spn/16). 

Sebagai pembaca, membaca kutipan pada data (7), tentu 
kita ingin mengetahui perilaku-perilaku apalagi yang akan 
dilakukan Meira. Mungkin saja pertanyaan yang muncul 
dalam benak kita, apakah setelah ini Meira akan kabur 
dari rumah? Pemunculan pemikiran tersebut sesungguhnya 
keberhasilan seorang pengarang dalam membuat suspense 
atau tegangan, sehingga pembaca dibuat penasaran. 3) 
Surprise, memiliki pengertian bahwa alur yang ditampilkan 
menyimpang atau bahkan bertentangan dengan harapan 
pembaca. Surprise juga bisa bermakna kejutan. Perhatikan 
kutipan berikut ini. 

Data (8) Hampir tengah malam, Meira menahan 
kantuk agar dapat melihat kembang api pergantian 
tahun. Meira menjelajah internet dan menemukan 
artikel bagus. Meira sangat serius membacanya.... 
esok harinya, Meira semangat melahap sarapannya. 
“Ayah, Meira mau membeli buku-buku bacaan yang 
banyak, mumpung lagi ada bursa buku murah di toko 
buku” kata Meira. “Buat siapa?” tanya ayah. “Buat 
teman-teman di panti asuhan.... itu lebih bermanfaat 
daripada buat beli mainan. Begitu kata artikel yang 
Meira baca tadi malam” (Mjl Bob/Sps/17).

Sebagai pembaca kita tentu tergelitik dan bahkan kagum 
membaca data (8). Ada suatu kejutan yang ditampilkan 
pengarang melalui tokoh Meira. Yaitu ketika Meira menunggu 
malam pergantian tahun, tokoh Meira kemudian membuka 
internet dan membaca sebuah artikel, yang pada akhirnya 
pada kutipan yang bagian akhir, Meira mengungkapkan 
keinginan hatinya untuk membeli buku-buku bacaan yang 
mana buku-buku bacaan itu akan disumbangkan kepada anak 
yatim. Niat Meira membeli buku dan mau disumbangkan 
timbul setelah ia membaca artikel. Sungguh hidayah 
memanglah kepunyaan Allah. Di mana pun dan pada siapa 
pun yang dikehendaki-Nya, hidayah itu pasti akan datang. 4) 
Unity atau keutuhan, mengandung pengertian bahwa semua 
peristiwa yang ditampilkan memiliki keterkaitan satu sama 
lain. Perhatikan kutipan berikut ini.

Data (9) ... matanya bercahaya melihat matahari 
terbit dari jendela kamarnya. Dia loncat dari 
kasurnya dan mengambil tabletnya yang tergeletak 
di meja belajar. (kutipan 1)

...Meira merekam suaranya itu dan menyimpan video 
matahari terbit tersebut. (kutipan 2)

... suara dan video rekaman itu menjadi kenangan 
terbaiknya di hari terakhir tahun ini, (kutipan 3) (Mjl 
Bob/Unt/16)

Berdasarkan ketiga contoh kutipan pada data (9), tampak 
unsur keutuhan atau keterkaitan antara peristiwa yang satu 
dengan yang lain. Kutipan (1) berkaitan dengan kutipan (2) 
yang ditandai dengan tokoh Meira mengambil tablet lalu 
merekam suaranya. Begitu juga kutipan (2) berkaitan dengan 
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kutipan (3) yang ditandai dengan suara dalam rekaman itu 
menjadi kenangan terbaiknya.

Cerita sebagai sebuah karya fiksi imajinasi tentu 
mengandung gagasan-gagasan pengarang. Gagasan tersebut 
tentu tidak diceritakan pengarang secara langsung namun 
melalui sudut pandang tokoh cerita yang ia buat. Dalam 
cerita anak, pengarang menggunakan sudut pandang orang 
ketiga dan orang pertama. 

Berikut ini petikan kutipan sudut pandang orang ketiga. 

Data (10) Hari ini Meira bangun lebih pagi. Matanya 
bercahaya melihat matahari terbit dari jendela 
kamarnya (Mjl Bob/Spd/16).

Berdasarkan kutipan pada data (10), sudut pandang 
yang digunakan oleh pengarang adalah menggunakan nama 
orang (anak) yaitu Meira. Sesuai dengan pengertian sudut 
pandang yang telah tertera, dapat dicocokkan bahwa kutipan 
tersebut adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. 
Selanjutnya, selain menggunakan sudut pandang orang 
ketiga, pengarang dalam mengungkapkan gagasannya juga 
menggunakan sudut pandang orang pertama. Perhatikan 
kutipan berikut.

Data (11) Ayah, Meira mau membeli buku-buku 
bacaan yang banyak, mumpung lagi ada bursa buku 
murah di toko buku (Mjl Bob/Spd/17).

Berdasarkan data (11), terlihat dengan jelas bahwa 
pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, 
yaitu tokoh Meira berbicara kepada tokoh ayah. Keinginan 
seorang tokoh Meira ingin membeli buku sesungguhnya 
adalah gagasan pengarang yang secara implisit mengutarakan 
bahwa buku sangat penting sehingga patut dibeli.

Semua peristiwa yang ditampilkan dalam cerita anak 
karya Ulfah Hafi dzah sangat mudah dipahami. Pemahaman 
yang amat mudah oleh pembaca tidak lain karena gaya bahasa 
yang digunakan dalam cerita anak tersebut menggunakan 
gaya bahasa yang sederhana yang sesuai dengan usia anak, 
mulai dari pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk 
bahasa fi guratif, penggunaan kohesi dan lain-lain.

Dalam cerita anak berjudul Terompet Meira, gaya bahasa 
yang digunakan pengarang yang peneliti temukan adalah 
penggunaan gaya bahasa anak-anak yang sederhana dan 
mudah dimengerti oleh pembaca anak-anak, meski diselipkan 
pula majas personifi kasi seperti contoh berikut.

Data (12) Aroma masakan ibu sudah menggoda 
meira untuk turun dari kamar (Mjl Bob/Gbp/16).

Data (12) tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa 
majas personifi kasi terdapat dalam kutipan tersebut, yang 
ditandai dengan kata aroma masakan yang menggoda. 
Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 
menggoda memiliki makna mengajak untuk berbuat sesuatu. 
Hal itu tentu hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia yang 
menggunakan bahasanya untuk mengajak atau memengaruhi 
orang lain. Bukan aroma. 

Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan 
seorang pengarang tentang nilai-nilai kebenaran. Pesan moral 
tersebut dapat menyangkut hubungan manusia dengan dirinya 
sendiri, manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan 
lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 
Berikut pembahasannya.

Ada empat nilai moral dalam cerita anak berjudul 
Terompet Meira, yang peneliti klasifi kasikan, yaitu: (1) nilai 
moral yang berhubungan dengan Allah SWT., (2) nilai moral 
yang berhubungan dengan diri sendiri, (3) nilai moral yang 
berhubungan dengan sesama manusia, dan (4) nilai moral 
yang berhubungan dengan lingkungan. Adapun pembahasan 
keempat nilai moral tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, nilai moral yang berhubungan dengan Allah 
SWT., dalam cerita anak Terompet Meira peneliti menemukan 
satu nilai moral, yaitu syukur. Syukur dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia memiliki makna rasa berterima kasih 
kepada Allah (Depdiknas, 2008:1115). Perhatikan kutipan 
berikut ini. 

Data (13) ...terima kasih Tuhan atas segala rahmat-
Mu sepanjang tahun ini (Mjl Bob/MdT/16). 

Berdasarkan kutipan pada data (13) ungkapan syukur 
tersebut diutarakan oleh Meira yang menjadi tokoh utama 
dalam cerita anak Terompet Meira. Sebagai manusia kita 
memang diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah, sebab 
Allah sudah memberikan nikmat yang jika laut digunakan 
sebagai tinta untuk menuliskan jumlah nikmat yang Allah 
berikan maka tidak akan cukup. Semakin manusia bersyukur, 
maka semakin Allah menambahkan nikmat-Nya, namun 
sebaliknya. Jika manusia kufur terhadap nikmat Allah maka 
sungguh siksa Allah amat pedih. 

Kedua, nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri 
dalam cerita anak Terompet Meira, yaitu percaya diri dan 
gemar membaca. 
Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.
(a) Percaya Diri
 Percaya diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki pengertian keberanian dalam melakukan 
sesuatu yang diyakini benar (Depdiknas, 2008:856). 
Perhatikan kutipan berikut ini.

Data (14) Tangan ibu terampil menggunting dan 
menempel. Meira tak mau kalah dengan ibu. Ia 
membuat dua terompet, hijau dan kuning (Mjl Bob/
Mds/17).

Pada kutipan data (14) terlihat dengan jelas bahwa 
tokoh Meira mempunyai rasa percaya diri, hal itu terbukti 
berdasarkan kutipan yang memaparkan bahwa tokoh Meira 
tak mau kalah dengan sang ibu. Kemudian ditambah pula 
dengan keterangan bahwa ia membuat dua terompet berwarna 
hijau dan kuning. Dalam konteks yang sesungguhnya, kita pun 
patut meneladani tokoh Meira yang memiliki kepercayaan 
diri untuk tak mau kalah dengan ibunya. Tentu keberanian itu 
harus mengarah pada hal yang positif, bukan pada hal yang 
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negatif, sebab kalau mengarah pada hal yang negatif maka 
dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan. 

(b) Rajin Membaca
 Rajin, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

pengertian selalu berusaha dengan giat (Depdiknas, 
2008:922). Sedangkan membaca memiliki pengertian 
melihat serta memahami isi informasi yang tertulis. 
Jadi rajin membaca berarti selalu berusaha dengan giat 
memahami isi informasi tertulis (Depdiknas, 2008:83). 
Perhatikan kutipan berikut ini.

Data (15) “Meira menjelajah internet dan menemukan 
artikel bagus. Meira sangat serius membacanya. 
Tiba-tiba ia berlari ke kamarnya dan melihat saldo 
tabungannya” (Mjl Bob/Mds/17).

Kutipan pada data (15) menggambarkan bahwa Meira 
adalah anak yang rajin membaca, sebab di waktu luang ia 
selalu memanfaatkannya untuk membaca. Hal itu terlihat 
dalam awal kutipan yang memaparkan bahwa sambil 
menunggu malam pergantian tahun baru, Meira tiba-tiba 
menjelajah internet dan membaca artikel bagus. Hal itu 
patut kita contoh, sebab dengan membaca, pengetahuan 
kita menjadi bertambah, dan pada akhirnya, dengan banyak 
membaca kita menjadi manusia yang bijak dan pandai 
memandang suatu persoalan dari sisi yang baik. Sehingga 
kita menjadi manusia yang benar-benar pandai mensyukuri 
nikmat Allah. 

Ketiga, nilai moral yang berhubungan dengan sesama 
manusia dalam cerita anak Terompet Meira adalah peduli 
terhadap orang lain. Peduli, dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, memiliki arti memperhatikan (Depdiknas, 
2008:841). Peduli dengan orang lain berarti memperhatikan 
orang lain. Perhatikan kutipan berikut.

Data (16) “Ayah, Meira mau membeli buku-buku 
bacaan yang banyak mumpung lagi ada bursa buku 
murah di toko buku.” “Buat siapa” tanya ayah “Buat 
teman-teman di panti asuhan.... Meira ingin berbagi 
kebahagian tahun baru kepada mereka” (Mjl Bob/
Msm/17). 

Pada kutipan data (16) terlihat dengan jelas tokoh Meira 
sangat peduli dengan orang lain. Terbukti dengan ucapan 
Meira kepada ayahnya yang ingin berbagi kebahagiaan 
kepada anak-anak panti dengan membelikan mereka buku. 
Peduli sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan dalam fi rmannya 
Allah mengatakan saling tolong-menolonglah kalian dalam 
kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. 

Keempat, nilai moral yang berhubungan dengan lingkungan 
dalam cerita anak Terompet Meira, yaitu memanfaatkan barang-
barang bekas. Memanfaatkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia memiliki arti menjadikan ada gunanya (Depdiknas, 
2008:710). Barang bekas memiliki arti barang yang sudah 
terpakai (Depdiknas, 2008:122). Jadi memanfaatkan barang 
bekas berarti mengolah barang-barang sisa menjadi barang 
yang berguna. Perhatikan kutipan berikut. 

Data (17) Ibu keluar kamar dan Meira mengintip 
keranjang yang dibawa ibu. Di dalamnya ada tiga 
peluit bekas terompet tahun lalu, saat ditiup ternyata 
peluit itu masih bunyi. Ada juga beberapa botol bekas 
minuman 1,5 liter....ibu menunjukkan Meira ke youtube 
cara membuat terompet (Mjl Bob/Mdl/16-17).

Berdasarkan kutipan data (17) terlihat dengan jelas 
bahwa barang-barang bekas akan diolah oleh ibu dan Meira 
menjadi terompet. Suatu hal yang patut kita teladani sebagai 
upaya penyelamatan lingkungan agar tetap asri, bersih, dan 
sehat. Sebab dewasa ini permasalahan sampah menjadi 
permasalahan yang seperti tiada ujung penyelesaiannya. Di 
tempat yang awalnya bukan merupakan lahan pembuangan 
sampah tiba-tiba muncul sampah yang makin hari-makin 
meningkat. Bukan menyelamatkan lingkungan malah 
membunuh lingkungan. 

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah terpapar 
dengan jelas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa unsur intrinsik sebagai unsur pembangun 
dari dalam karangan prosa, menempati posisi yang amat 
penting bahkan dalam kajian sastra ia menduduki kajian 
yang pertama kali, mengingat karya sastra sebagai produk 
yang dibangun oleh pengarang, memiliki beberapa unsur-
unsur pembangun yang saling terkait dan tidak bisa berdiri 
sendiri. Hal itu dapat terlihat dalam cerita anak karya Ulfah 
Hafi dzah yang mana setiap tokoh, peristiwa, latar, didasari 
atau bahkan mendasari unsur-unsur yang lain sehingga cerita 
tersebut menjadi produk utuh yang tidak terpisah-pisah.

Begitu juga dengan nilai moral. Dalam kajian yang 
tertera dalam pembahasan, ada empat nilai moral yang 
ditemukan peneliti, baik hubungannya dengan Allah SWT., 
diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan. Manusia 
tidak bisa melepaskan salah satu dari nilai tersebut sebab 
nilai-nilai tersebut adalah suatu keharusan bagi manusia 
untuk memilikinya. 

Kajian nilai-nilai moral sangat penting bagi ilmu sastra sebab 
ia hadir sesuai dengan fungsinya, yaitu mendidik dan menghibur, 
begitu juga dengan unsur-unsur intrinsik tidak bisa dilepaskan 
dari kajian sastra, sebab ia merupakan rangka pembangun 
bagian-bagian yang terpisah dari suatu karya sastra. 
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Hubungan Kecerdasan Emosi dan Motivasi Berprestasi terhadap 
Prestasi Belajar Mata Ajar Bahasa Inggris Mahasiswa Semester II 
Prodi DIII Keperawatan Tahun Ajaran 2015–2016
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ABSTRAK

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan dan kesadaran seseorang untuk memahami dirinya dalam mengatur perasaan dan 
kecemasan, sedangkan motivasi berprestasi berarti dorongan dan keinginan untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar 
mata kuliah Bahasa Inggris Prodi DIII Keperawatan terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi maka memiliki 
prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang kurang motivasi dalam mempelajari Bahasa Inggris. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata 
kuliah Bahasa Inggris. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Berdasar perhitungan korelasi variabel kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar mahasiswa mengindikasikan tidak adanya hubungan 
di antara keduanya. Nilai variabel motivasi berprestasi dengan prestasi belajar diperoleh koefisien korelasi motivasi prestasi 0,623 dan 
p < 0,05 dan disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar. Setelah dilakukan 
analisis uji regresi linear berganda diperoleh R = 0,654 dan R2 = 0,428 sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi dan motivasi 
berprestasi secara simultan memengaruhi prestasi belajar sebesar 42,8%, sedangkan 57,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata kunci: kecerdasan emosi, motivasi berprestasi, prestasi belajar

ABSTRACT

Emotional intelligence is a person’s ability and awareness to understand him self in regulating feelings and anxiety, whereas motivation 
achievement means desire to achieve the goal. In teaching and learning English at Nursing Diploma shows that students who have high 
motivation also have a better learning achievement compared to the students who are less motivation in learning English. This study 
aims to know the correlation between emotional intelligence and motivation achievement to the students learning achievement of English 
subject. This research is descriptive correlational. Data analysis was used multiple regression analysis. The coefficient correlation 
of emotional intelligence to the students’ academic achievement indicates that there’s no correlation between them. The coefficient 
correlation of motivation achievement is 0.623 and p < 0.05. It can be concluded that there is a significant correlation between motivation 
achievement and academic achievement. The analysis result of multiple linear regression tests found R = 0.654 and R2 = 0.428 (42.8%) 
these data indicated that emotional intelligence and motivation achievement simultaneously correlate to the learning achievement in 
amount of 42.8%, while 57.2% were influenced by other factors.

Key words: emotional intelligence, motivation achievement, learning achievement

PENDAHULUAN

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 
No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, 
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan 
Pendidikan Nasional tersebut, diperlukan kerja sama yang 
baik antara keluarga, pemerintah yang dalam hal ini meliputi 
pihak sekolah, dan juga masyarakat maupun keluarga. 

Untuk mencapai keberhasilan seseorang harus memiliki 
keseimbangan kecerdasan antara Intelligence Question (IQ) 
dan Emotional Question (EQ). Kecerdasan emosi seseorang 
dapat dilihat dari ciri yang dimiliki seperti: mampu mengenali 
emosi diri, kesadaran diri, mengelola emosi, memotivasi diri, 
empati, kemampuan mengekspresikan emosi, membina 
hubungan baik (Saptoto, 2010).1 Kecerdasan yang dikelola 
dengan baik dapat memacu seseorang untuk memiliki 
motivasi yang baik (Arum Puspita Sari, n.d.).2 

Kemampuan memahami Bahasa Inggris dapat dilihat dari 
hasil belajar mahasiswa (Widiastiti, 2006).3 Pendidikan formal 
harus memacu peserta didiknya untuk mengembangkan 
potensi yang positif, sehingga ketika lulus mereka memiliki 
kecakapan kognitif psikomotor dan afektif, yang hasilnya 
tercermin dalam bentuk prestasi belajar (Ardana, 2011).4
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Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah Bahasa 
Inggris di Prodi DIII Keperawatan Akademi Kesehatan 
Rustida terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi 
yang tinggi dalam belajar Bahasa Inggris, aktif dalam 
kegiatan tanya jawab, mengerjakan tugas dengan baik, maka 
prestasi belajar dan kemampuan memahami materi juga lebih 
baik dibandingkan dengan mahasiswa yang kurang motivasi 
dalam mempelajari Bahasa Inggris. 

Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ada 
hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan motivasi 
berprestasi (Roy, Babli, 2013).5 Motivasi berprestasi 
merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan hasil 
belajar (Ardhini, 2012).6 Motivasi yang kuat mendorong 
seseorang lebih berprestasi, bila individu memiliki motivasi 
tinggi maka dapat hidup sukses dan memiliki kepuasan hidup 
(Putri, 2011).7 Prestasi yang diraih akan lebih baik apabila 
peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional yang 
terdiri dari tiga variabel. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dan 
motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar mata ajar 
Bahasa Inggris mahasiswa semester II AKES Rustida Prodi 
DIII Keperawatan Tahun Ajaran 2015–2016. Penelitian ini 
dilaksanakan di Akademi Kesehatan Rustida Prodi DIII 
Keperawatan pada bulan September sampai dengan Oktober 
2016. Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa semester II 
Prodi DIII Keperawatan Tahun Ajaran 2015–2016. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
simple random sampling sebanyak 41 responden. Data 
diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara tiga 
variabel yang menunjukkan arah hubungan antara variabel 
bebas dan variabel terikat. Untuk mengetahui apakah variabel 
bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dan 
seberapa besar pengaruh kedua variabel bebas terhadap 
variabel terikat yang dianalisis dengan bantuan SPSS 22.00 
(Riwidikdo, 2009).8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa distribusi 
frekuensi responden mahasiswa tingkat I semester II Prodi 
DIII Keperawatan Tahun Ajaran 2015/2016 laki-laki 
sebanyak 11 (29%), sedangkan mahasiswa perempuan 
sebanyak 30 (71%).

Tabel 2 memberikan gambaran bahwa kecerdasan 
emosi responden mahasiswa yang memiliki motivasi 
berprestasi baik sekali sebanyak 11 (29%) dan baik 
30 (71%).

Tabel 3 menjelaskan bahwa motivasi berprestasi 
responden mahasiswa kategori baik sekali sebanyak (31) 
71% dan baik (10) 29%. 

Tabel 2.  Analisis Frekuensi Kecerdasan Emosi Mahasiswa 
Semester II Prodi DIII Keperawatan Tahun 
Akademik 2015/2016

Kecerdasan Emosi Frekuensi Persentase
 Baik sekali 11 29%
 Baik 30 71%
 Cukup baik 0 0%
 Kurang baik 0 0%
Jumlah 41 100%

Tabel 3.  Analisis Frekuensi Motivasi Berprestasi 
Mahasiswa Semester II Prodi DIII Keperawatan 
Tahun Akademik 2015/2016

Motivasi Berprestasi Frekuensi Persentase
 Baik Sekali 31 71%
 Baik 10 29%
 Cukup Baik 0 0%
 Kurang baik 0 0%
Jumlah 41 100%

Tabel 4.  Deskriptif Statistik Hubungan Kecerdasan Emosi 
terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Semester 
II Prodi DIII Keperawatan Tahun Akademik 
2015/2016

Correlations
Kecerdasan 

Emosi
Prestasi 
Belajar

Kecerdasan 
Emosi

Pearson Correlation 1 .242
Sig. (2-tailed) .127
N 41 41

Prestasi 
Belajar

Pearson Correlation .242 1
Sig. (2-tailed) .127
N 41 41

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Responden Mahasiswa 
Semester II Prodi DIII Keperawatan Tahun 
Ajaran 2015/2016

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
Laki-laki
Perempuan

11
30

29%
71%

Kesimpulan yang didapatkan dari deskriptif statistik 
di atas yaitu tidak ada hubungan antara kecerdasan emosi 
terhadap prestasi belajar dengan perolehan nilai sig (p) 0,217 
> 0,10

Berdasar tabel di atas diperoleh nilai sig (p) 0,00 < 
0,10 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara 
motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar. 
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Tabel 5.  Deskriptif Statistik Hubungan Motivasi 
Berprestasi terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 
Semester II Prodi DIII Keperawatan Tahun 
Akademik 2015/2016

Correlations
Motivasi 

Berprestasi
Prestasi 
Belajar

Motivasi 
Berprestasi

Pearson Correlation 1 .623**

Sig. (2-tailed) .000

N 41 41

Prestasi
Belajar

Pearson Correlation .623** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 41 41

**. Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabel 6.  Deskriptif Statistik Hubungan Kecerdasan Emosi 
dan Motivasi Berprestasi terhadap Prestasi 
Belajar Mahasiswa Semester II Prodi DIII 
Keperawatan Tahun Akademik 2015/2016

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 .654a .428 .398 7.75912

a.  Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi, Kecerdasan 
Emosi

Hasil analisis uji regresi linear berganda didapatkan R= 
0,654 dan R2 = 0,428 (42,8%) data ini menunjukkan bahwa 
kecerdasan emosi dan motivasi berprestasi secara simultan 
memengaruhi prestasi belajar sebesar 42,8%, sedangkan 
57,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain 
tersebut meliputi: (1) kebiasaan belajar, (2) kecerdasan 
kognitif, (3) kepercayaan diri dalam belajar, (4) keinginan 
menguasai materi, (5) sikap dari educator serta motivasi sosial 
lainnya (Pedescleaux, 2010),9 (6) teknik belajar ditentukan 
oleh mahasiswa sendiri, (7) cara membaca yang efektif dan 
belajar dengan senang hati dapat juga berpengaruh pada 
prestasi belajar (Peterson, 2015).10 

Pengaruh kecerdasan emosi dan motivasi berprestasi 
terhadap prestasi Belajar Bahasa Inggris yang hanya 42,8% 
dapat juga disebabkan kurangnya aktivitas komunikasi serta 
terbatasnya input Bahasa Inggris di luar kelas dan lingkungan 
yang kurang mendukung mahasiswa belajar Bahasa 
Inggris. Nuansa pembelajaran belum terasa karena Bahasa 
Inggris tidak dipakai untuk keperluan sehari-hari sehingga 
kemampuan berbahasa Inggris kurang berkembang dengan 
maksimal. Selain juga kegelisahan mahasiswa takut salah 
dalam mengucapkan, penulisan, salah tenses yang akhirmya 
beranggapan belajar Bahasa Inggris tidak menyenangkan 
dan bahkan menegangkan sehingga membuat mereka tidak 
tertarik belajar Bahasa Inggris (Sary, 2010).11

Kecerdasan emosi menjadi hal penting bagi setiap 
individu agar terhindar dari perilaku negatif serta kecerdasan 

emosi dapat menyeimbangkan mahasiswa untuk lebih 
percaya diri saat menghadapi tantangan dalam menghadapi 
proses pembelajaran (Roy, Babli, 2013).12 Mahasiswa yang 
memiliki kecerdasan emosi yang sangat tinggi mereka lebih 
sukses memahami akan emosinya dan mampu membuktikan 
apa yang seharusnya dibuktikan (Anonym, 2010).13

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berprestasi 
memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meraih prestasi 
belajar dari pada kecerdasan emosi. Hasil penelitian ini 
merupakan informasi penting bagi setiap pengajar untuk 
selalu merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan 
inovatif agar mahasiswa meraih prestasi yang lebih baik 
lagi. Penghargaan dan pujian perlu disampaikan kepada 
mahasiswa agar mereka tidak minder dalam belajar Bahasa 
Inggris. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengajar 
antara lain: (1) menyediakan modul pembelajaran agar proses 
belajar lebih mudah (2) perlunya kreativitas dan inovasi dari 
pengajar dalam menyampaikan proses pembelajaran (3), 
ketersediaan buku penunjang di perpustakaan (4) model 
interaksi dengan mahasiswa yang harus diperbaiki (Peterson, 
2015).14

Fokus dari motivasi berprestasi adalah keinginan untuk 
belajar dan mengembangkan diri dari berbagai pengalaman 
dan situasi (Menchaca, 1991).15 Motivasi berprestasi penting 
dimiliki oleh mahasiswa agar lebih fokus dan serius dalam 
meningkatkan prestasi belajar (Ilogho, 2011).16 Motivasi 
berprestasi merupakan motif yang mengarahkan perilaku 
seseorang yang menitikberatkan pada pencapaian prestasi 
(Ramon Diaz, 2007).17 Pendapat ini sesuai dengan hasil 
penelitian sebelumnya bahwa mahasiswa yang memiliki 
motivasi berprestasi baik juga memiliki prestasi belajar yang 
baik pula. Hasil penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa 
kecerdasan emosi dan motivasi berprestasi berpengaruh pula 
pada prestasi belajar (Al-Karimah, 2012).18

KESIMPULAN

Di akhir penelitian ini diperoleh kesimpulan:
1. Tidak ada hubungan antara kecerdasan emosi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa
2. Terdapat hubungan antara motivasi berprestasi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa
3. Kecerdasan emosi dan motivasi berprestasi memengaruhi 

prestasi belajar dengan perolehan R Square sebesar 42,8%, 
sedangkan 57,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

SARAN

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, maka penulis 
mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan 
untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan motivasi 
berprestasi kesiapan belajar mahasiswa agar prestasi belajar 
mahasiswa menjadi lebih baik adalah sebagai berikut:
1. Pengajar atau dosen diharapkan mempersiapkan emosi 
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dengan baik selama proses belajar mengajar sehingga 
dapat mentransformasikan ilmu dengan baik dan mampu 
berempati dalam memahami emosi mahasiswa sehingga 
mahasiswa merasa nyaman, tidak takut selama pembelajaran 
dan tercipta lingkungan belajar yang efektif. 

2. Dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris hendaknya 
memiliki inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran agar 
mahasiswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran.

3. Perlu memberikan dorongan atau motivasi kepada 
mahasiswa agar dapat meningkatkan kesiapan belajar 
yang lebih baik sehingga proses belajar mengajar menjadi 
lancar dan prestasi belajar menjadi baik.
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Hubungan Kualitas Pelayanan Program BPJS dengan Tingkat 
Kepuasan Suami Pasien Bersalin di RSU Al-Islam H.M. Mawardi 
Krian Sidoarjo

(Service Quality and Level of Satisfaction with the Program BPJS Husband 
Maternity Patients in RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo Year 2016)

Istianah
Akademi Kebidanan Mitra Sehat Sidoarjo

ABSTRAK

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha menciptakan kepuasan yang dirasakan oleh 
pasien selaku pengguna jasa pelayanan rumah sakit. Salah satu cara menarik minat pelanggan di rumah sakit adalah dengan cara 
bekerja sama dengan penyedia layanan jasa seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan hasil studi awal yang 
dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 di RSU Al-Islam H.M. 
Mawardi Krian Sidoarjo terhadap 10 suami pasien bersalin pengguna program BPJS, didapatkan 10 (100%) suami pasien bersalin yang 
menilai kualitas pelayanan program BPJS dalam kategori baik, 3 (30%) suami pasien bersalin mengatakan puas dengan program BPJS, 
dan 7 (70%) suami pasien bersalin mengatakan tidak puas dengan program BPJS. Untuk penilaian kualitas pelayanan dalam kategori 
cukup baik dan kurang baik tidak ada. Hal ini menunjukkan masih banyaknya suami pasien yang merasa tidak puas dengan adanya 
program BPJS meskipun kualitas pelayanannya dalam kategori baik. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik 
cross sectional dengan jumlah sampel 42 responden yaitu semua suami pasien bersalin yang mengantarkan istrinya bersalin di RSU 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo, metode pengambilan sampel dengan menggunakan Sampling Jenuh, alat ukur yang digunakan 
adalah lembar Angket, setelah itu diberikan nilai dengan tabulasi frekuensi yang di analisa dengan uji statistik Spearman. Dari hasil 
uji Korelasi Spearman didapatkan rs hitung = 40,32 Sedangkan rs tabel = 0,313 sehingga rs hitung > rs tabel atau 40,32 > 0,313 yang artinya 
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, berarti ada hubungan antara kualitas pelayanan program BPJS dengan tingkat kepuasan suami pasien 
bersalin di RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ada 
hubungan antara kualitas pelayanan program BPJS dengan tingkat kepuasan suami pasien bersalin. Semakin baik kualitas pelayanan 
yang diberikan semakin puas yang dirasakan oleh suami pasien bersalin. Oleh karena itu, peneliti memberikan informasi dan motivasi 
kepada suami pasien bersalin sebagai penanggung jawab biaya persalinan sehubungan dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat 
agar lebih menaati kewajiban sebagai peserta BPJS sehingga kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPJS dapat dirasakan lebih 
mudah oleh penggunanya.

Kata kunci: kualitas pelayanan, tingkat kepuasan 

ABSTRACT

Quality of service is one very important factor in the quest for satisfaction felt by patients as users of hospital services. One way 
to attract customers in the hospital is by working with service providers such as Social Security Agency (BPJS). Based on the results 
of the initial study conducted by researchers using a questionnaire on the 16th until the date of March 21, 2016 in General Hospital 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo to 10 users husband maternity patients BPJS program, obtained 10 (100%) husband maternity 
patients who assess the quality BPJS program services in both categories, 3 (30%) patients maternity husband said BPJS satisfied with 
the program, and 7 (70%) patients maternity husband said not satisfied with BPJS program. For the assessment of service quality in 
the category of pretty good and less good there. This demonstrated a patient husband who was not satisfied with the program BPJS 
although the quality of service in either category. This study design using analytic descriptive cross sectional method with a sample of 
42 respondents, all maternity patient husband who drove her birth at RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo, sampling methods 
using saturated sampling, measuring instruments used are Questionnaire Paper, after it is given the value of the frequency tabulation 
analyzed by Spearman statistical test. Spearman correlation test results in getting the count rs = 40.32 Whereas table so rs = 0.313 
count > rs table or 40.32 > 0.313, which means that H0 is rejected and H1 accepted, it means that there is a relationship between service 
quality and level of satisfaction with the program BPJS husband maternity patients in RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo 2016. 
Based on the results of research conducted showed no relationship between service quality and level of satisfaction with the program 
BPJS husband maternity patients. The better the quality of services provided is felt more satisfied by the husband maternity patients. 
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Therefore, the researchers provide information and motivation to the husband maternity patients in charge of labor costs in relation to 
the increasing economic needs in order to better comply with its obligations as a participant BPJS so that the quality of services provided 
by BPJS can be felt more easily by users.

Key words: quality of service, the level of satisfaction

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang disebabkan 
karena tidak melakukan persalinan pada tenaga kesehatan 
yang sudah ada maupun karena faktor biaya. Merujuk data 
yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo pada tahun 2013 
angka kematian ibu berjumlah 72,82/100.000 KH atau 26 ibu 
meninggal. Namun secara agregat komulatif, jumlah tersebut 
sudah di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur pada tahun 
2012 yang mencapai 97,43/100.000 KH. Jumlah ini menilik 
catatan Sumber LKI Kab/Kota Provinsi Jawa Timur.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
Surabaya menyatakan hingga bulan Maret 2014 lalu 
kepesertaan anggota BPJS Surabaya ternyata menduduki 
peringkat teratas se-Jatim jika dibandingkan dengan daerah 
lainnya. Data yang dihimpun di kantor BPJS Kesehatan 
Cabang Utama Surabaya kepesertaan BPJS Surabaya 
mencapai 1.114.556 orang dan diikuti oleh Sidoarjo 
sebanyak 794.023 orang dan Gresik sebanyak 570.031 orang 
(Kepesertaan BPJS Surabaya Tertinggi Se-Jatim) (http://
kominfo.jatimprov.go.id).

Pelaksanaan BPJS selama setahun terakhir juga disoroti 
fasilitas kesehatan (faskes). Setiap hari, RSU Al-Islam H.M. 
Mawardi Krian kebanjiran pasien atau naik 220 pasien (25%) 
daripada tahun lalu. Dari hasil perhitungan dan pengamatan di 
RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo menunjukkan 
data seperti tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pasien Bersalin Tahun 2013–2014

Tahun
Jumlah Pasien Bersalin

Total
BPJS Umum

2013
2014

–
571 (58%)

664 (100%)
373 (42%)

664 (100%)
884 (100%)

Perbedaan jumlah pasien bersalin di tahun 
2013 ke tahun 2014

220 (25%)

Sumber: RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo

PENDAHULUAN

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berpengaruh dengan produk jasa, manusia, proses dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 
(Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan 
dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 
mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007).

Salah satu cara menarik minat pelanggan di rumah sakit 
adalah dengan cara bekerja sama dengan penyedia layanan 
jasa seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan 
hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 40 
Tahun 2004 Pasal 1 angka 6 UU). Dengan program BPJS 
ini akan meringankan beban keluarga pasien sebagai 
penanggung jawab akan pembayaran rumah sakit saat pasien 
sembuh nantinya.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 255) memutuskan bahwa jaminan kesehatan 
di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan.

Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Fajriadinur mengklaim bahwa tingkat kepuasan 
peserta terhadap pelayanan mencapai 86%, persentase 
tersebut jauh diatas target pemerintah yaitu 75%. Meskipun 
demikian, keluarga peserta seringkali mengeluh kurang puas 
dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka 
menganggap bahwa pasien yang menjadi peserta BPJS 
mendapat pelayanan dan perlakuan yang bereda dengan 
pasien lain di beberapa Rumah Sakit terutama pasien bersalin 
(http://m.beritasatu.com/kesehatan).

Dilihat dari banyak jumlah peserta BPJS dan dari kualitas 
mutu pelayanan rumah sakit atau faskes yang bekerjasama 
dengan BPJS diharapkan mampu menekan Angka Kematian 

Dari tabel 1 diketahui bahwa mulai dari tahun 2013 
sebelum RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo 
bekerja sama dengan program BPJS hingga tahun 2014 saat 
tahun pertama RSU Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo 
bekerja sama dengan BPJS jumlah pasien yang melahirkan 
mengalami kenaikan 220 (25%) pasien. Hal ini terlihat dari 
data jumlah pasien pada tahun 2013 jumlah pasien sebesar 
664 pasien, dan pada tahun 2014 naik menjadi 884 pasien. 
Dari jumlah 884 pasien di tahun 2014, jumlah pasien yang 
menggunakan program BPJS adalah 511 (58%) pasien, 
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jumlah pasien umum adalah 373 (42%) pasien, artinya hampir 
lebih dari separuh pasiennya adalah pengguna BPJS.

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti 
dengan menggunakan kuesioner pada tanggal 16 sampai 
dengan tanggal 21 Maret 2016 di RSU Al-Islam H.M. 
Mawardi Krian Sidoarjo terhadap 10 suami pasien bersalin 
pengguna program BPJS, didapatkan 10 (100%) suami 
pasien bersalin yang menilai kualitas pelayanan program 
BPJS dalam kategori baik, 3 (30%) suami pasien bersalin 
mengatakan puas dengan program BPJS, dan 7 (70%) suami 
pasien bersalin mengatakan tidak puas dengan program BPJS. 
Untuk penilaian kualitas pelayanan dalam kategori cukup 
baik dan kurang baik tidak ada. Hal ini menunjukkan masih 
banyaknya suami pasien yang merasa tidak puas dengan 
adanya program BPJS meskipun kualitas pelayanannya 
dalam kategori baik.

Menurut Budiastuti (2002), faktor yang memengaruhi 
kepuasan salah satunya adalah kualitas pelayanan, jika 
penerima pelayanan merasa tidak puas maka penyedia layanan 
yang tersedia harus sesuai harapan penerima pelayanan, 
sehingga mereka akan merasa puas. Dari permasalahan yang 
ada, perlu diketahui kenapa alasan mereka tidak puas dengan 
layanan yang diberikan program BPJS. 

William J. Shulz dalam Buchari Alma (2005), 
Feigenbaum (1986) dalam Nasution, M N (2004), dan Kotler 
(2000;215) mengatakan bahwa dalam pengukuran kualitas 
produk jasa ataupun barang, yang terpenting adalah kualitas 
menurut persepsi pelanggan (kepuasan). Mengapa demikian? 
Selengkap apapun fasilitas yang dimiliki oleh penyedia jasa 
kesehatan, setinggi apapun tingkat pendidikan para karyawan, 
secanggih apapun peralatan kedokteran yang dimiliki, jika 
para pelanggan mengatakan “Saya tidak puas”, maka penyedia 
jasa pelayanan kesehatan tersebut tidak berkualitas. Jadi yang 
menjadi realita dalam hal ini bukanlah tersedianya fasilitas 
yang lengkap, para karyawan yang berpendidikan tinggi atau 
kecanggihan peralatan yang dimiliki, meskipun tampaknya 
secara obyektif komponen-komponen tersebut benar-
benar ada. Yang menjadi realita yang sesungguhnya justru 
persepsi pelanggan. Lalu apa gunanya jika usaha tersebut 
tidak didasarkan atas harapan atau tingkat kepentingan yang 
ditentukan oleh pelanggan? Apakah para pengelola langsung 
mengetahui bahwa pelanggan ingin dilayani dengan sarana 
dan prasarana lengkap, tenaga kesehatan berpendidikan 
tinggi atau peralatan medis yang canggih? Belum tentu. 
Para pengelola tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh 
pelanggan.

Maka, idealnya harus dilakukan survei terlebih dahulu, 
sehingga bisa diketahui apa saja harapan pelanggan saat ini. 
Mungkin saja benar bahwa pelanggan ingin dilayani dengan 
sarana dan prasarana yang lengkap, namun bisa juga tidak 
benar. Mungkin saja pelanggan hanya ingin dilayani dengan 
ramah dan simpatik, sedangkan kelengkapan sarana dan 
prasarana tidak menjadi prioritas bagi mereka.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat fenomena yang 
terjadi, maka peneliti tertarik mengetahui apakah ada 
hubungan kualitas pelayanan kesehatan BPJS terhadap 
kepuasan suami pasien bersalin di RS Al-Islam H.M. 
Mawardi Krian Sidoarjo tahun 2016.

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik 
dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua suami pasien bersalin 
yang datang di RSU Al-Islam Krian Sidoarjo Tahun 2016 
yang berjumlah 42 responden dan sampel dalam penelitian 
ini adalah semua suami pasien bersalin yang datang dengan 
menggunakan program BPJS untuk melakukan persalinan 
istrinya di RSU Al-Islam H M. Mawardi Krian Sidoarjo 
Tahun 2016 yang berjumlah 42 responden. Teknik sampling 
dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh 
atau total sampling. Pada penelitian ini menggunakan 2 
variabel yaitu variabel bebas/Independent dan variabel 
terikat/dependent. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 
kualitas pelayanan program BPJS yang memiliki 4 kriteria, 
yaitu: 1. Nilai 0–24,99% = Sangat tidak baik, 2. Nilai 25–
49,99% = Tidak baik, 3. Nilai 50–74,99% = Baik, 4. Nilai 
75%–100% = Sangat baik, variabel bebas ini menggunakan 
skala ordinal. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian 
ini yaitu tingkat kepuasan suami pasien bersalin yang 
mempunyai 4 kriteria yaitu: 1. -3,00 ≤ rerata skor < -1,50: 
sangat tidak puas, 2. -1,50 ≤ rerata skor < 0,00 : tidak puas, 
3. 0,00 ≤ rerata skor < 1,50 : puas, 4. 1,50 ≤ rerata skor ≤ 
3,00 : sangat puas, variabel terikat ini juga menggunakan 
skala ordinal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner/angket. Teknik pengolahan data 
meliputi editing, coding, scoring dan tabulating. Data 
yang terkumpul diolah dan selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan korelasi Spearman. 

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Kualitas 
Pelayanan Program BPJS

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kualitas 
Pelayanan Program BPJS di RSU Al-Islam H.M. 
Mawardi Krian Sidoarjo Tahun 2016

Kualitas Pelayanan 
Program BPJS

Frekuensi Persentase

Sangat Baik 39 92,9
Baik 3 7,1
Tidak Baik 0 0
Sangat Tidak Baik 0 0
Jumlah 42 100

Sumber: Data Primer penelitian Tahun 2016
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Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin hampir seluruhnya (92,9%) menyatakan 
kualitas pelayanan program BPJS sangat baik yaitu 39 
responden.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 
Kepuasan Suami Pasien Bersalin

berarti ada hubungan antara kualitas pelayanan program 
BPJS dengan tingkat kepuasan suami pasien bersalin di RSU 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo tahun 2016.

PEMBAHASAN

Kualitas Pelayanan Program BPJS di RSU Al-Islam 
H.M. Mawardi Krian Sidoarjo

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 42 
suami pasien bersalin hampir seluruhnya (92,9%) menyatakan 
kualitas pelayanan program BPJS sangat baik yaitu 39 
responden.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang 
sangat penting dalam usaha menciptakan kepuasan yang 
dirasakan oleh pasien selaku pengguna jasa pelayanan rumah 
sakit. Pelayanan yang berkualitas di rumah sakit adalah dengan 
memberikan pelayanan kepada pasien yang didasarkan pada 
standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pasien sehingga diperoleh kepuasan yang akhirnya dapat 
meningkatkan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit 
(Sabarguna, 2004).

Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988) menentukan 
lima dimensi kualitas pelayanan jasa yaitu: 1. Dimensi Bukti 
Langsung (Berwujud); 2. Dimensi Keandalan; 3. Dimensi 
Daya Tanggap; 4. Dimensi Jaminan; 5. Dimensi Empati.

Dengan demikian kategori kualitas pelayanan yang 
didapatkan dalam penelitian ini adalah kualitas yang diukur 
berdasarkan dimensi kualitas pelayanan sesuai dengan 
standar yang sudah ditentukan tersebut diatas.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 255) memutuskan bahwa jaminan kesehatan 
di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan 
Kesehatan. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia (Peraturan BPJS No. 1 Tahun 
2014).

Setelah pembentukan Program BPJS oleh pemerintah, 
maka dibentuklah standar kualitas pelayanan yang ada pada 

Tabel 4.  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan 
antara Kualitas Pelayanan Program BPJS dan 
Tingkat Kepuasan Suami Pasien Bersalin di RSU 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo Tahun 
2016

Kualitas 
Pelayanan 
Program 

BPJS

Kepuasan Suami Pasien Bersalin
Jumlah

1 2 3 4

F % F % F % F % F %

Sangat 
Baik

0 0 39 92,86 0 0 0 0 39 92,86

Baik 0 0 2 4,76 1 2,38 0 0 3 7,14
Tidak 
Baik

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sangat 
Tidak 
Baik

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 41 97,62 1 2,38 0 0 42 100

Sumber: Data Primer penelitian Tahun 2016

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat 
Kepuasan Suami Pasien Bersalin di RSU 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo Tahun 
2016

Kepuasan Suami 
Pasien Bersalin

Frekuensi Persentase

Sangat Puas 0 0

Puas 41 97,62

Tidak Puas 1 2,38

Sangat Tidak Puas 0 0

Jumlah 42 100

Sumber: Data Primer penelitian Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin hampir seluruhnya (97,62%) puas yaitu 41 
responden.

Data Hubungan antara Kualitas Pelayanan Program 
BPJS dengan Tingkat Kepuasan Suami Pasien Bersalin

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin hampir seluruhnya (92,86%) puas dengan 
kualitas pelayanan program BPJS yang sangat baik sebanyak 
39 responden.

Dari hasil uji Korelasi Spearman didapatkan rs hitung = 
40,32 Sedangkan rs tabel = 0,313 sehingga rs hitung > rs tabel atau 
40,32 > 0,313 yang artinya bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 
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program BPJS tersebut menyangkut hal keterlibatannya 
Rumah Sakit terkait yang bekerjasama dengan BPJS.

Dari data dan teori tersebut dapat dikatakan 
bahwa kualitas pelayanan program BPJS memang 
sangat berpengaruh bagi kelangsungan pasien yang 
menggunakannya. Bayangkan saja jika dari seluruh 
penduduk di Indonesia menggunakan program BPJS, 
maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan kesehatan 
akan bertambah baik setiap tahunnya karena biaya yang 
ditanggung oleh masyarakat terbantu oleh pemerintah 
melalui program BPJS. Seperti pada data awal dan data 
akhir yang didapat suami pasien mengatakan kualitas 
program BPJS sangat baik, pernyataan mereka tidak hanya 
ditunjang dari opini mereka saja tapi dari bukti yang mereka 
rasakan karena program BPJS sangatlah terlaksana sesuai 
prosedur meskipun program BPJS mendapatkan kontroversi 
tersendiri di mata masyarakat. Tetapi bisa disimpulkan 
bahwa dari kelima dimensi dan dari kebijakan pemerintah 
terdapat kesamaan perlakuan sebagai peningkatan kualitas 
pelayanan suatu produk ataupun jasa termasuk program 
BPJS.

Tingkat Kepuasan Suami Pasien Bersalin di RSU 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo 

Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 
42 suami pasien bersalin hampir seluruhnya (97,62%) puas 
yaitu 41 responden.

Kepuasan adalah hasil perbandingan antara expectation 
(harapan) tentang produk dan performance (kinerja) dari 
produk, maka ada dua hal yang harus dibahas yaitu expected 
quality (mutu yang diharapkan) dan perceived quality (mutu 
yang dirasakan) (Kotler, 2008).

Menurut pendapat Budiastuti (2002) mengemukakan 
bahwa pasien dalam mengevaluasi kepuasan terhadap 
jasa pelayanan yang diterima mengacu pada beberapa 
faktor, antara lain: 1. Kualitas produk atau jasa; 2. Kualitas 
Pelayanan; 3. Faktor emosional; 4. Harga; 5. Biaya.

Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Fajriadinur mengklaim bahwa tingkat kepuasan peserta 
terhadap pelayanan mencapai 86%, persentase tersebut jauh 
diatas target pemerintah yaitu 75%. Meskipun demikian, 
keluarga peserta seringkali mengeluh kurang puas dengan 
pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap 
bahwa pasien yang menjadi peserta BPJS mendapat pelayanan 
dan perlakuan yang bereda dengan pasien lain di beberapa 
Rumah Sakit terutama pasien bersalin.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa suami 
pasien yang merasakan dampak dari pelayanan program 
BPJS terpengaruh pada kehidupan sosial dan lingkungan 
sehingga hasil yang didapat sangatlah berbeda. Data awal 
yang didapat banyak suami pasien yang mengatakan tidak 
puas, namun setelah pada penelitian para suami pasien 
mengatakan puas terhadap kualitas pelayanan program 
BPJS yang diberikan oleh pihak RS terkait. Peneliti merasa 
heran dengan fenomena yang terjadi, setelah menanyakan 

setiap responden mereka mengaku hanya mengikuti jawaban 
dari responden satu dengan yang lainnya. Dari faktor yang 
memengaruhi kepuasan juga dijelaskan salah satunya adalah 
factor emosional. Jadi masyarakat menilai kepuasan itu tidak 
hanya berdasarkan apa yang dirasakan tapi juga apa yang 
dilihat dan didengar oleh responden.

Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Program BPJS 
dengan Tingkat Kepuasan Suami Pasien Bersalin

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin sebagian besar (59,5%) berpendidikan terakhir 
menengah (SMA/K, MA) yaitu sebanyak 25 responden.

Pendidikan menengah meliputi pendidikan SMA/K, 
MA dan sederajat. Pendidikan ini diselenggarakan untuk 
melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta 
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik 
dengan lingkungan social, budaya alam sekitar, serta dapat 
mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja 
atau pendidikan tinggi. 

Berdasarkan data dan teori diatas dapat dikatakan bahwa 
pasien dalam RS yang memilih menggunakan BPJS adalah 
berpendidikan menengah yang mereka langsung bekerja dan 
menikah. Hal ini mungkin dikarenakan faktor biaya yang 
memengaruhi mereka sehingga mereka memilih untuk 
memakai program BPJS. Tentunya disebutkan dalam UU 
Keputusan Pemerintah No. 11 bahwa BPJS digunakan untuk 
menyejahterakan kesehatan Indonesia. Dalam penilaian 
kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pun perlu diketahui 
bahwa pendidikan mengah ini sangat bisa mewakili seluruh 
responden yang ada.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin sebagian besar (69%) pekerja swasta yaitu 
sebanyak 29 responden. 

Pekerja swasta adalah pekerjaan yang paling banyak 
diminati di kalangan masyarakat karena bersifat individual 
atau tidak ikut dalam pemerintah. Karena pekerjaan ini tidak 
butuh banyak modal namun hanya membutuhkan skill, 
mereka menawarkan diri untuk menjadi karyawan swasta 
atau semacamnya. Tentunya pekerjaan ini terikat oleh suatu 
usaha atau perusahaan.

Banyak perusahaan yang bekerja sama dengan BPJS. 
Guna menyejahterakan karyawannya, perusahaan lebih 
memilih mengikuti program pemerintah seperti BPJS ini 
sebagai pelayanan kesehatan jika dibutuhkan. Tentunya kerja 
sama ini menimbulkan dampak yang baik untuk karyawan 
swasta dari perusahaan tersebut.

Dari data dan teori tersebut dapat dikatakan bahwa pekerja 
swasta memang digandrungi oleh masyarakat, selain gaji 
yang didapat pekerja swasta secara otomatis bisa langsung 
terdaftar pada BPJS karena perusahaan tempat mereka 
bekerja, bekerja sama dengan program BPJS, mereka tidak 
keberatan jika gaji mereka dipotong untuk membayar iuran 
dari BPJS tersebut karena untuk kepentingan kesejahteraan 
kesehatan mereka pribadi. Hal ini bisa memengaruhi 
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penilaian kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan suami 
pasien dalam penggunaan program BPJS.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin hampir seluruhnya (93%) memilih kelas 
perawatan di kelas 3 yaitu sebanyak 39 responden.

Kelas perawatan di RS berbeda-beda namun pada 
umumnya kelas perawatan di RS dibagi menjadi 4 yaitu: 
Kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3. Ada juga yang 
menyebutnya sebagai bangsal di kelas 3. Tentunya ada tarif 
yang berbeda dari tiap kelas.

Menurut aturan pada Buku Panduan BPJS, jika pasien 
yang bekerja sama dengan BPJS membayar iuran sesuai 
dengan yang ditentukan berdasarkan kelas perawatan 
tentunya pasien akan mendapatkan perawatan sesuai dengan 
yang diharapkan. Maka kewajiban pasien untuk membayar 
iuran akan diberikan haknya untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data dan teori diatas dikatakan bahwa suami 
pasien memilih kelas perawatan pada kelas 3. Biaya yang 
dikeluarkan untuk mendapatkan perawatan dan fasilitas di 
kelas 3 memang sangatlah murah, jadi masyarakat cenderung 
memilih perawatan di kelas ini. Hal ini bisa digunakan 
sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan dan tingkat 
kepuasan suami pasien karena adanya perbedaan dari tiap 
kelas perawatan.

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa dari 42 suami 
pasien bersalin hampir seluruhnya (92,86%) puas dengan 
kualitas pelayanan program BPJS yang sangat baik sebanyak 
39 responden.

Dari hasil uji korelasi Spearman didapatkan rs hitung = 
40,32 sedangkan rs tabel = 0,313 sehingga rs hitung > rs tabel atau 
40,32 > 0,313 yang artinya bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 
berarti ada hubungan antara kualitas pelayanan program 
BPJS dengan tingkat kepuasan suami pasien bersalin di RSU 
Al-Islam H.M. Mawardi Krian Sidoarjo Tahun 2016.

Menurut pendapat Budiastuti (2002) mengemukakan 
bahwa pasien dalam mengevaluasi kepuasan terhadap jasa 
pelayanan yang diterima mengacu pada beberapa faktor, 
salah satunya adalah faktor kualitas pelayanan.

Secara umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan 
kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa 
pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-
rata penduduk, serta yang penyelenggaraannya sesuai 
dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah 
ditetapkan.

Menurut Simamora (2001), pelanggan yang puas akan 
bercerita kepada dua orang lainnya mengenai kepuasannya, 
sedangkan konsumen yang kecewa akan bercerita kepada 
sepuluh orang lainnya tentang kekecewaannya. Orang sangat 
tanggap terhadap kekecewaan orang lain. Sebagai contoh, 
sangat besar pengaruh kekecewaan yang dimuat di dalam 
surat pembaca. Ribuan konsumen dan calon konsumen 
lainnya akan terpengaruh. Kalau kawan bercerita tentang 

keburukan merek yang dibelinya, maka Anda akan berpikir 
dua kali untuk membeli merek yang sama kecuali terpaksa, 
atau jika tidak yakin terhadap cerita kawan tersebut. 

Dari semua data dan teori di atas menunjukkan bahwa 
hal yang bisa memengaruhi faktor yang memengaruhi 
kepuasan suami pasien bersalin adalah kualitas pelayanan 
yang diberikan oleh BPJS dan RS yang bekerja sama dengan 
program BPJS. Sehingga respons yang diberikan adalah 
keselarasan antara kepuasan yang dirasakan dan berpengaruh 
besar dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang semakin 
baik dari program BPJS.

Pendidikan terakhir, pekerjaan, dan kelas perawatan 
sangat memengaruhi sikap suami pasien untuk menggunakan 
program BPJS. Dari ketiga unsur ini bisa disimpulkan bahwa 
memang betul sasaran pemerintah dalam penggagasan BPJS 
ini adalah orang yang berpendidikan menengah, orang yang 
mempunyai pekerjaan swasta, dan orang yang memilih kelas 
perawatan 3. Program BPJS ini bertujuan untuk membantu 
siapa pun masyarakat Indonesia yang mau mendaftarkan 
dirinya dan mampu membayar iuran yang telah ditentukan. 
Semakin tinggi kelas perawatan maka semakin tinggi pula 
iuran yang dibayar kepada BPJS. 

Harapan kita sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan 
informasi dan motivasi kepada suami pasien bersalin sebagai 
penanggung jawab biaya persalinan sehubungan dengan 
kebutuhan ekonomi yang meningkat agar lebih menaati 
kewajiban sebagai peserta BPJS sehingga kualitas pelayanan 
yang diberikan oleh BPJS dapat dirasakan lebih mudah oleh 
penggunanya.

SARAN

Berdasarkan dari hasil kesimpulan tersebut, maka peneliti 
mempunyai saran antara lain:
1. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Peneliti selanjutnya perlu adanya persiapan yang lebih 

matang sebelum melaksanakan penelitian dengan 
cakupan suami pasien bersalin yang lebih luas serta 
menambah pengetahuan peneliti terutama tentang 
Hubungan antara kualitas pelayanan program BPJS 
dengan tingkat kepuasan suami pasien bersalin dengan 
cara banyak membaca literatur-literatur dari berbagai 
buku dan instrumen pengumpulan data yang akan 
digunakan harus di uji validitas dan reabilitatifnya.

2. Bagi Tempat Penelitian
 Memberikan informasi dan motivasi bagi tempat 

penelitian untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien 
bersalin terutama bagi penanggung jawab seperti suami 
dalam upaya pembiayaan dalam mengatasi kesulitan 
ekonomi saat melahirkan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan program jaminan kesehatan seperti BPJS.

3. Bagi Pendidikan
 Untuk meningkatkan kualitas sumber daya bidan agar 

tetap diadakan karya tulis ilmiah dengan waktu yang 
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lebih lama sehingga diperoleh hasil yang maksimal 
dengan cara hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan 
dalam perkuliahan.
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ABSTRAK

BPJS Kesehatan mulai memberlakukan kenaikan tarif BPJS Kesehatan pada April 2016. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat 
ribuan peserta memilih turun kelas karena merasa tidak sanggup membayar iuran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis gap kualitas 
pelayanan peserta BPJS pascakenaikan tarif premi BPJS di rawat inap RSUD dr. Mohamad Soewandhie tahun 2016. Metode penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif dengan studi cross sectional. Penelitian dilaksanakan di RSUD dr. Mohamad Soewandhie 
Surabaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Populasi adalah semua peserta BPJS di rawat inap RSUD dr. Mohamad 
Soewandhie Surabaya. Sampel adalah sebagian peserta BPJS di rawat inap RSUD dr. Mohamad Soewandhie Surabaya sebanyak 30 
orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis gap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
gap kualitas pelayanan pada semua atribut < 0, berarti harapan pasien terhadap kualitas pelayanan lebih besar dibandingkan dengan 
persepsi kualitas pelayanan di rawat inap RSUD Dr. M. Soewandhie dan pasien merasa tidak puas. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah harapan pasien terhadap kualitas pelayanan lebih besar dibandingkan dengan persepsi kualitas pelayanan di rawat inap. BPJS 
perlu analisis kebutuhan dan keinginan peserta BPJS terhadap pelayanan kesehatan dan monitoring evaluasi secara berkala tentang 
kualitas pelayanan peserta BPJS pada setiap Instansi yang bekerja sama dengan BPJS

Kata kunci: harapan, persepsi, kualitas pelayanan, gap

ABSTRACT

BPJS began imposing a increasing premium of BPJS on April 2016. The increasing premium of BPJS make a thousands of participants 
chose to down grade because they are not able to pay premium. The purpose of this study is analyzing the service quality gap of BPJS 
participants after the increasing premium of BPJS in inpatient of dr. Mohamad Soewandhie hospital in 2016. The method of this research 
was descriptive research with cross sectional study. The experiment was conducted in dr. M. Soewandhie hospital Surabaya. This study 
was conducted in August 2016. The population was all the participants BPJS in patient dr. Mohamad Soewandhie hospital Surabaya. 
The sample was some participants BPJS in patient dr. Mohamad Soewandhie hospital Surabaya as many as 30 people using purposive 
sampling technique. Data analysis using gap analysis. The results showed that Gap gaps of service quality on all attributes < 0 which 
means that the patient’s expectations of service quality is greater than the perceived quality of inpatient care in dr. Mohamad Soewandhie 
hospital and patients are not satisfied. The conclusion of this study is the patient’s expectations of service quality is greater than the 
perceived quality of care in inpatient of dr. M. Soewandhie hospital. BPJS need analysis of the needs and desires of participants BPJS to 
health care and monitoring evaluation periodically of the service quality of BPJS participants at each Institution that work with BPJS

Key words: expectations, perceptions, service quality, gap

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional 
oleh BPJS Kesehatan diresmikan Pemerintah pada 1 Januari 
2014. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Dan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.1

Pada April 2016, BPJS Kesehatan mulai memberlakukan 
kenaikan tarif BPJS Kesehatan yaitu besaran iuran kelas I 

yang semula Rp. 59.500 menjadi Rp. 80.000, iuran kelas II 
yang semula Rp. 42.500 naik menjadi Rp. 51.000. Akibat 
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut membuat ribuan 
peserta memilih turun kelas karena merasa tidak sanggup 
membayar iuran.2

Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur tahun 
lalu mencapai 22,8 juta orang. Kemudian terus mengalami 
peningkatan hingga 1,8 juta orang akhir April. Pasca 
penetapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ada 2.967 orang 
yang memilih turun kelas dan memilih kelas III. Menurut 
Kepala BPJS Divisi Regional Jawa Timur Mulyo Wibowo 
Daerah yang mengalami penurunan kelas terbanyak di Kota 
Surabaya.3
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Berdasarkan data BPJS Kesehatan Surabaya, jumlah 
peserta di Surabaya sekitar 2,2 juta dengan rincian 407 ribu 
peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) berasal 
APBN dan lebih dari 280 ribu peserta dari APBD yang 
didanai pemerintah setempat. Akibat kenaikan tarif BPJS 
Kesehatan, penurunan kelas dari peserta BPJS Surabaya 
adalah 1.005 peserta. Dari 1.005 peserta yang turun kelas 
di Surabaya, peserta yang pindah kelas dari kelas I ke kelas 
III sebanyak 577 peserta, peserta dari kelas I ke kelas II 
sebanyak 326 peserta dan dari kelas II ke kelas III sebanyak 
102 peserta.4

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti 
ingin menganalisis gap kualitas pelayanan peserta BPJS 
pascakenaikan tarif premi BPJS di rawat inap RSUD dr. 
Mohamad Soewandhie tahun 2016.

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah desain penelitian deskriptif dengan cross sectional. 
Penelitian dilakukan di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya 
pada bulan Agustus 2016. Populasi penelitian ini adalah 
semua peserta BPJS di rawat inap RSUD dr. Mohamad 
Soewandhie Surabaya. Sampel penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Peserta BPJS kelas 1 dan 2 yang sedang rawat inap pada 

saat pelaksanaan penelitian selama 2 minggu
2. Bersedia menjadi responden
3. Kondisi responden dapat diwawancarai

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang 
diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuesioner. 
Pengumpulan data sekunder berupa data pasien rawat inap 
RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya di Instalasi Rekam 
Medis.

Analisis data menggunakan persentase, rata-rata, 
tabulasi, dan perhitungan gap. Setelah identifi kasi harapan 
dan persepsi pelanggan kemudian menghitung perbedaan 
antara harapan dan persepsi untuk analisis gap 6/kesenjangan 
kualitas pelayanan. Analisis gap/kesenjangan menggunakan 
rumus:

pasien (73,3%), setuju berharap perawat memperhatikan 
pasien dengan sungguh-sungguh (50%), dan cukup setuju 
berharap bangunan RS terlihat indah dan bersih (13,3%), RS 
memiliki ruang tunggu yang cukup dan nyaman, WC dan air 
(13,3%), serta dokter memberikan pelayanan teliti, hati-hati, 
dan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan (13,3%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
harapan kualitas pelayanan pasien adalah sangat setuju yang 
berarti masyarakat sangat mengharapkan kualitas pelayanan 
yang lebih di rawat inap RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 
Rata-rata harapan tertinggi adalah dokter mempunyai catatan 
medis pasien (4,73) sedangkan rata-rata harapan terendah 
adalah perawat memberitahu jenis penyakit secara lengkap, 
dokter memberikan informasi kepada pasien sebelum 
pelayanan diberikan, dokter menerangkan tindakan yang 
akan dilakukan, dan perawat tanggap melayani pasien 
sebesar 4,33. Harapan pasien pada semua dimensi mutu 
adalah sangat setuju. Harapan pasien terbesar adalah dimensi 
assurance (4,62) sedangkan harapan terkecil adalah dimensi 
reliability (4,37).

Persepsi Kualitas Pelayanan

Persepsi kualitas pelayanan pada penelitian ini adalah 
pelayanan yang dirasakan pelanggan terhadap kualitas 
pelayanan. Sebagian besar persepsi responden sangat setuju 
bahwa dokter mempunyai catatan medis pasien (70%), 
pasien setuju bahwa perawat memberikan pelayanan sesuai 
dengan keinginan dan memahami kebutuhan pasien (60%), 
cukup setuju bahwa RS memiliki ruang tunggu yang cukup 
dan nyaman, WC dan air (30%), tidak setuju bahwa perawat 
memberitahu jenis penyakit secara lengkap (10%), serta 
sangat tidak setuju bahwa ruang rawat inap bersih dan rapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
persepsi kualitas pelayanan pasien adalah setuju yang berarti 
masyarakat setuju dengan pelayanan di rawat inap RSUD 
dr. M. Soewandhie Surabaya. Rata-rata persepsi tertinggi 
adalah dokter mempunyai catatan medis pasien (4,60) 
sedangkan rata-rata persepsi terendah adalah perawat 
memberitahu jenis penyakit secara lengkap sebesar 3,83. 
Persepsi pasien pada 4 dimensi mutu (tangibles, reliability, 
responsiveness, dan empathy) adalah setuju, sedangkan 
dimensi assurance adalah sangat setuju. Persepsi pasien 
terbesar adalah dimensi assurance (4,32) sedangkan persepsi 
terkecil adalah dimensi empathy (4,05). Rata-rata terkecil 
pada pernyataan (atribut) dimensi empathy adalah perawat 
memperhatikan pasien dengan sungguh-sungguh.

Gap Kualitas Pelayanan

Gap antara harapan dan persepsi kualitas pelayanan dalam 
penelitian ini adalah perbedaan antara apa yang pelanggan 
harapkan dan persepsi pelayanan yang sebenarnya diterima. 

Kesenjangan (G) =  Rata-rata persepsi pelayanan–Rata-rata harapan 
jasa yang diterima

HASIL PENELITIAN 

Harapan Kualitas Pelayanan

Harapan dalam penelitian ini adalah pelayanan jasa yang 
diharapkan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan 
oleh pemberi pelayanan jasa. Sebagian besar responden 
sangat setuju berharap dokter mempunyai catatan medis 
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Kriteria gap kualitas pelayanan (G) terdiri dari G > 0 yang 
berarti kualitas yang diharapkan masyarakat lebih tinggi dari 
pada kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat sehingga 
perlu adanya perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan 
(masyarakat belum puas), G = 0 yang berarti kualitas yang 

Tabel 1.  Analisis Gap antara Harapan dan Persepsi Kualitas Pelayanan di Rawat Inap Kelas 1 dan 2 RSUD 
dr. M. Soewandhie Surabaya

No Pernyataan (Atribut)
Rata-rata 
harapan

Rata-rata 
persepsi

Gap

A. Tangibles 
1 Bangunan RS terlihat indah dan bersih 4,43 4,00 -0,43

2 RS memiliki ruang tunggu yang cukup dan nyaman, WC dan air 4,43 3,97 -0,47

3 Ruang rawat inap di RS memiliki peralatan yang lengkap 4,47 4,27 -0,20

4 Ruang rawat inap di RS bersih dan rapi 4,60 4,27 -0,33

5 Dokter dan karyawan lain berpenampilan rapi dan bersih 4,47 4,37 -0,10

6 RS memiliki papan petunjuk yang jelas 4,40 3,93 -0,47

B. Reliability

7
Dokter memberikan pelayanan teliti, hati-hati, dan tepat waktu sesuai dengan 
yang dijanjikan

4,47 4,10 -0,37

8 Dokter dan petugas lainnya membantu jika ada permasalahan pasien 4,40 4,00 -0,40

9 Perawat memberitahu jenis penyakit secara lengkap 4,33 3,83 -0,50

10 Perawat memberitahu cara perawatan dan cara minum obat 4,37 4,10 -0,27

11 Dokter memberikan informasi kepada pasien sebelum pelayanan diberikan 4,33 4,23 -0,10

12 Dokter menerangkan tindakan yang akan dilakukan 4,33 4,07 -0,27

C. Responsiveness

13 Dokter bersedia menanggapi keluhan pasien 4,50 4,20 -0,30

14 Perawat tanggap melayani pasien 4,33 3,97 -0,37

15 Dokter menerima dan melayani dengan baik 4,47 4,20 -0,27

16 Dokter melakukan tindakan secara tepat dan cepat 4,53 4,20 -0,33

17 Dokter melakukan tindakan sesuai prosedur 4,57 4,37 -0,20

D. Assurance

18
Dokter mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam menetapkan diagnosa 
penyakit anda cukup baik, sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan pasien 
secara meyakinkan

4,63 4,30 -0,33

19 Dokter menyediakan obat-obatan yang lengkap 4,60 4,20 -0,40

20 Dokter menyediakan alat medis yang lengkap 4,63 4,27 -0,37

21 Dokter bersifat cekatan serta menghargai pasien 4,50 4,20 -0,30

No Pernyataan (Atribut)
Rata-rata 
harapan

Rata-rata 
persepsi

Gap

22 Dokter melayani dengan sikap meyakinkan sehingga pasien merasa aman 4,60 4,33 -0,27

23 Dokter mempunyai catatan medis pasien 4,73 4,60 -0,13

E. Empathy

24 Dokter memberikan waktu pelayanan yang cukup pada pasien 4,53 4,10 -0,43

25
Perawat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan memahami 
kebutuhan pasien

4,47 4,07 -0,40

26 Perawat memperhatikan pasien dengan sungguh-sungguh 4,37 3,90 -0,47

27
Dokter mendengarkan keluhan tentang penyakit yang anda derita serta 
memberikan jalan keluar dalam konsultasi

4,43 4,10 -0,33

28 Perawat dalam melayani bersikap sopan dan ramah 4,60 4,10 -0,50

diharapkan masyarakat sama dengan kualitas pelayanan yang 
dirasakan masyarakat (masyarakat puas), G < 0 yang berarti 
kualitas yang diharapkan masyarakat lebih rendah dari pada 
kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat (masyarakat 
sangat puas).
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Tabel 1 menunjukkan bahwa gap kualitas pelayanan 
pada semua atribut kurang dari nol yang berarti harapan 
pasien terhadap kualitas pelayanan lebih besar dibandingkan 
dengan persepsi kualitas pelayanan di rawat inap RSUD 
dr. M. Soewandhie dan pasien merasa tidak puas. Gap 
terbesar adalah perawat memberitahu jenis penyakit secara 
lengkap dan perawat dalam melayani bersikap sopan dan 
ramah (-0,50). Gap terkecil adalah dokter dan karyawan 
lain berpenampilan rapi dan bersih dan dokter memberikan 
informasi kepada pasien sebelum pelayanan diberikan 
(-0,10).

PEMBAHASAN

Gap kualitas pelayanan merupakan hasil dari selisih 
antara kualitas pelayanan yang dirasakan pasien dengan 
kualitas pelayanan yang diharapkan pasien. Gap terbesar 
adalah perawat memberitahu jenis penyakit secara lengkap 
dan perawat dalam melayani bersikap sopan dan ramah. Gap 
terkecil adalah dokter dan karyawan lain berpenampilan rapi 
dan bersih dan dokter memberikan informasi kepada pasien 
sebelum pelayanan diberikan. Gap kualitas pelayanan pada 
semua atribut kurang dari nol yang berarti harapan pasien 
terhadap kualitas pelayanan lebih besar dibandingkan 
dengan persepsi kualitas pelayanan di rawat inap RSUD 
dr. M. Soewandhie dan pasien merasa tidak puas. Hal ini 
sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan 
bahwa penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa 
keseluruhan 22 indikator layanan menunjukkan gap yang 
negatif yaitu skor mean harapan lebih besar dari skor mean 
persepsi dari kelima variabel kualitas layanan di Instalasi 
Rawat Jalan RSUD Ambarawa. Nilai negatif berarti harapan 
responden lebih besar dibandingkan persepsi responden. 
Hal ini berarti pihak RSUD Ambarawa belum mampu 
menyediakan kualitas layanan seperti yang diharapkan 
responden.5

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa hasil 
penelitian gap bernilai negatif di mana persepsi lebih kecil 
dibandingkan dengan harapan pelanggan. Hal ini berarti 
kualitas pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan 
pelanggan.6 Penelitian lain menunjukkan bahwa ada gap 
antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas 
Kartu IM3 pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas 
Hukum USU. Gap bernilai negatif yang berarti nilai persepsi 
lebih kecil daripada harapan. Hal ini menunjukkan bahwa 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum USUS 
memiliki harapan besar terhadap jaringan yang luas secara 
sinyal yang kuat dari Kartu IM3.7

Penelitian lain juga gap negatif berarti pelayanan lebih 
rendah dari harapan dan gap merupakan area yang harus 
dilakukan perbaikan. Dan pelanggan tidak puas dengan 
layanan yang diberikan karena harapan lebih tinggi dari 
pengalaman yang diterima pelanggan bank di Pakistan. Oleh 
karena itu, perlu pengembangan dan penerapan strategi baru 

untuk meminimalkan kesenjangan kualitas pelayanan.8 Ada 
kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan yang berarti 
bahwa layanan yang dirasakan tidak sama dengan kebutuhan 
yang diharapkan klien dan pelanggan tidak mendapatkan 
kepuasan besar dengan layanan yang dirasakan.9 

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa persepsi 
pasien yang lebih tinggi, maka kepuasan lebih tinggi, 
begitu juga dengan loyalitas pasien. Dalam penelitian ini 
menunjukkan adanya gap antara persepsi dan harapan 
pasien.10 Dimensi harapan kualitas pelayanan tertinggi adalah 
reliability, dimensi persepsi pasien tertinggi adalah tangibility. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi reliability dan 
tangibility merupakan dimensi terpenting pelayanan rumah 
sakit, walaupun dimensi assurance memiliki gap negatif 
paling besar. Pada penelitian ini membantu mengidentifi kasi 
kualitas pelayanan yang disediakan oleh manajemen rumah 
sakit dan sebagai inisiatif perbaikan.11

KESIMPULAN

Gap kualitas pelayanan pada semua atribut kurang dari 
nol yang berarti harapan pasien terhadap kualitas pelayanan 
lebih besar dibandingkan dengan persepsi kualitas pelayanan 
di rawat inap RSUD dr. M. Soewandhie dan pasien merasa 
tidak puas. Gap terbesar adalah perawat memberitahu jenis 
penyakit secara lengkap dan perawat dalam melayani bersikap 
sopan dan ramah. Gap terkecil adalah dokter dan karyawan 
lain berpenampilan rapi dan bersih dan dokter memberikan 
informasi kepada pasien sebelum pelayanan diberikan.

Saran penelitian ini adalah BPJS perlu analisis kebutuhan 
dan keinginan peserta BPJS terhadap pelayanan kesehatan dan 
monitoring evaluasi secara berkala tentang kualitas pelayanan 
peserta BPJS pada setiap Instansi yang bekerjasama dengan 
BPJS. Rumah Sakit perlu kebijakan untuk mewajibkan dokter 
dan perawat memberitahukan informasi dan jenis penyakit 
secara lengkap kepada pasien serta perlu penyelenggaraan 
pelatihan pengembangan kepribadian bagi perawat agar 
perawat melayani pasien dengan sopan dan ramah serta 
memperhatikan pasien dengan sungguh-sungguh.
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ABSTRAK 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah kepesertaan BPJS 
Kesehatan di Regional 7 Jawa Timur hingga November 2015 mencapai 21,4 juta orang dari total penduduk hampir 38 juta orang. 
Artinya, jumlah kepesertaan di wilayah ini telah mencapai 56,31%. Jumlah kepesertaan JKN di Jatim sampai dengan triwulan I 2016 
sebanyak 22.622.049 peserta. Tujuan umum penelitian ini adalah analisis terhadap upaya kepemilikan jaminan kesehatan wilayah RW 
02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deksriptif 
analitik. Pendekatan waktu digunakan untuk penelitian ini menggunakan rancang bangun cross sectional study. Karakteristik umum 
responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya yaitu sebagian besar tamat pendidikan SLTA atau SMA, 
kebanyakan berprofesi sebagai karyawan swasta. Rata-rata responden berpenghasilan di Bawah UMR yaitu bawah Rp. 3.050.000,-. 
Masih Banyak Responden yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan. Persepsi responden sebagian besar mendapatkan kerumitan 
ketika mendaftar menjadi peserta. Responden kebanyakan memilih alasan biaya sebagai pertimbangan utama. Sebagian besar risiko 
sakit tergolong kecil baik di lingkungan tempat tinggal maupun kerja. 

Kata kunci: kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi, sosialisasi

ABSTRACT

The National Health Insurance (JKN) is a guarantee in the form of health protection for participants to benefit health care and 
protection to meet basic health needs. The assurance given to every person who has paid dues or for participants Beneficiaries 
Contribution (PBI) has been paid by the government. Total participation in the Regional Health BPJS 7 East Java until November 2015 
reached 21.4 million people of the total population of nearly 38 million people. That is, the amount of participation in the region has 
reached 56.31%. JKN amount of participation in East Java until the first quarter 2016 as many as 22,622,049 participants. The general 
objective of this study is an analysis of the efforts of health insurance ownership RW 02 Mojo district Gubeng Surabaya. This type of 
research is quantitative research with descriptive analytic approach. Time approach used for this study using cross sectional design 
study. General characteristics of respondents in RW 02 Mojo district Gubeng Surabaya, the majority finished high school or high school 
education, mostly worked as private employees. On average respondents with incomes below the lower UMR namely 3.05 million rupiah, 
-. Still Many respondents who do not have a health insurance card. Perceptions of respondents mostly getting hassle when registering 
to participate. Respondents most often the reasons of cost as a major concern. Most of the relatively small risk of illness either in your 
neighborhood or workplace. 

Key words: owners health insurance, perception, socialization

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan 
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan tersebut 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran 
atau bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah 
dibayarkan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional 
dalam SJSN, diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial 

dengan kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, 
menghendaki adanya peran serta masyarakat dalam bentuk 
pembayaran iuran jaminan kesehatan secara adil berdasarkan 
kemampuan fi nansial peserta (Kemenkes RI, 2012).

Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Regional 7 
Jawa Timur hingga November 2015 mencapai 21,4 juta 
orang dari total penduduk hampir 38 juta orang. Artinya, 
jumlah kepesertaan di wilayah ini telah mencapai 56,31%. 
Jumlah kepesertaan JKN di Jatim sampai dengan triwulan I 
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2016 sebanyak 22.622.049 peserta. Rinciannya, 14.961.093 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional, PBI Daerah 
522.843, dan eks asuransi kesehatan (askes) sosial 2.228.359. 
Selain itu, kepesertaan TNI dan Polri 391.282, pekerja swasta 
dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 2.677.440, dan 
pekerja mandiri/perorangan berjumlah 1.819.093.

Jumlahnya hingga kini tercatat sebanyak 291.686 peserta 
BPJS Kesehatan yang ada di Kota Surabaya (BPJS Kesehatan 
Cabang Surabaya, 2014). Sebanyak satu juta warga Kota 
Surabaya dari jumlah keseluruhan 2,8 juta ternyata belum 
tercover layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, 
ada sebanyak 154.913 kepala keluarga berkategori miskin di 
Surabaya.

Penelitian deskriptif di Kota Bandung dengan 
melibatkan 700 responden dari pekerja informal mengenai 
potensi partisipasi masyarakat informal untuk menjadi 
peserta JKN secara mandiri, didapatkan 87,1% responden 
menyatakan bersedia ikut dalam program tersebut (Djuhaeni, 
Gondodiputro, & Setiawati, 2010). Terkait persepsi dan 
motivasi terhadap kepesertaan JKN mandiri di Kota 
Surakarta mendapatkan hasil bahwa mereka menyadari 
manfaat pentingnya kesehatan dalam kehidupan (80%) dan 
sebanyak 86% mengatakan keikutsertaan dalam JKN agar 
kesehatannya terjamin (Tiaraningrum, 2014).

Penelitian baik di luar maupun di dalam negeri lebih 
banyak menyatakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan 
dengan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan jaminan 
sosial antara lain: usia, jenis kelamin, pengetahuan, 
pendidikan, kesukuan, dan penyakit kronis yang diderita. 
Kepesertaan jaminan sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor 
sosiodemografi , persepsi masyarakat tentang kerentanan, 
pengaruh lingkungan, persepsi ancaman terhadap masalah 
kesehatan yang mungkin didapat, persepsi manfaat, persepsi 
hambatan dan keluhan yang dialami dan faktor sosialisasi 
tentang JKN yang diterima oleh masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di RW 02 Kelurahan Mojo 
Surabaya. Pengambilan data dilaksanakan selama satu 
bulan, pada bulan Februari 2016. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deksriptif analitik. Pendekatan waktu digunakan untuk 
penelitian ini menggunakan rancang bangun cross sectional 
study, karena dilakukan pada periode waktu tertentu secara 
bersamaan terhadap variabel yang diteliti. Unit analisis dalam 
penelitian ini adalah kepala keluarga di RW 02 Kelurahan 
Mojo Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Umum Responden di Wilayah RW 02 
Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya terdiri dari 

jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. 
Karakteristik umum responden ditampilkan sebagai berikut:

Pada Tabel 1 diperoleh informasi bahwa sebagian 
besar kepala keluarga di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 
Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Jenis Kelamin Frekuensi %
1 Laki-Laki 76 85,4
2 Perempuan 23 14,6

Total 89 100

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Umur Responden di 
Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 
Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Umur (Tahun) Frekuensi %
1 18–28 5 5,6
2 29–39 14 15,7
3 40–50 25 28,1
3 > 50 tahun 45 50,6

Total 89 100

Kecamatan Gubeng Surabaya adalah laki-laki. Distribusi 
kelompok umur disajikan dalam tabel berikut ini.

Pada Tabel 2 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak berusia diatas 50 tahun sebesar 

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden di 
Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 

Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Pendidikan Frekuensi %
1 SD 34 38,2
2 SMP 9 10,1
3 SLTA/SMA 43 48,3
4 D3/S1 2 2,2
5 S2 1 1,1

Total 89 100

50,6%. Distribusi kelompok pendidikan disajikan dalam 
tabel berikut ini.

Pada Tabel 3 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak yang berpendidikan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas (SLTA) atau SMA sebesar 48,3%. Distribusi 
kelompok pekerjaan disajikan dalam Tabel 4.

Pada Tabel 4 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak yang menekuni sebagai karyawan 
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Tabel 4.  Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden di 
Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 
Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Pendidikan Frekuensi %
1 Pegawai Negeri Sipil 6 6,7
2 Karyawan Swasta 49 55,1
3 Wiraswasta 29 32,6
4 Buruh 1 1,1
5 Dan lain-lain 4 4,5

Total 89 100

swasta 55,1%. Distribusi kelompok penghasilan disajikan 
dalam tabel berikut ini.

Pada Tabel 5 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak yang berpenghasilan kurang dari 
Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 55,1%.

Tabel 5.  Distribusi Frekuensi Penghasilan Responden di 
Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 

Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Pendidikan Frekuensi %
1 Kurang dari < UMR 49 55,1
2 Sama Dengan = UMR 27 30,3
3 Lebih dari >UMR 13 14,6

Total 89 100

Tabel 6.  Distribusi Frekuensi Jenis Kepemilikan Jaminan 
Kesehatan Responden di Wilayah RW 02 
Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya 
Tahun 2016

No. Jenis Kartu Frekuensi %
1 BPJS Kesehatan 15 41,7
2 Jamkesmas 17 47,2
3 Jamkesda 3 8,3
4 Dll 1 2,8

Total 36 40,4

Data Khusus

Pada Tabel 6 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak yang sudah memiliki kartu Jamkesmas 
dari pada BPJS kesehatan. Masyarakat masih memanfaatkan 
kartu Jamkesmas sebagai jaminan ketika berobat di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Mojo atau fasilitas 
kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit.

Pada Tabel 7 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak yang sudah memiliki kartu jaminan 
kesehatan sebesar 59,6% sedangkan yang belum memiliki 
sebesar 40,4% atau 36 kepala keluarga. Distribusi jenis 

kepemilikan jaminan kesehatan disajikan dalam tabel berikut 
ini. Salah satu syarat utama yang wajib dimiliki calon peserta 
adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum 
pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau Kartu Keluarga 
(KK). Bila belum memiliki e-KTP, calon peserta masih dapat 
menggunakan KTP non elektronik yang masih berlaku, 
sepanjang NIK pada KTP tersebut sama dengan NIK Kartu 
Keluarga dan dapat ditemukan pada data Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Dukcapil). Sedangkan pengisian NIK untuk 
bayi dalam kandungan diisi berdasarkan nomor KK orang 
tua calon peserta.

Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU), prosedur 
pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui perusahaan 
ke kantor BPJS Kesehatan. Sementara untuk peserta mandiri, 
pendaftaran peserta dapat dilakukan di seluruh kantor cabang 
BPJS Kesehatan, melalui Bank yang bekerjasama seperti 
BRI, BNI dan Bank Mandiri, serta secara online melalui 
website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id Untuk 
pendaftaran melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan 
Pengisian Formulir Daftar Isian Peserta, dilampiri dengan 
pas foto terbaru masing-masing 1(satu) lembar ukuran 3 cm 
x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan 
atau memperlihatkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
b. Asli/foto copy Kartu Keluarga
c. Foto copy surat nikah (bagi yang telah menikah)
d.  Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang 

menjadi tanggungan (bagi yang telah mempunyai anak)
e.  Foto copy buku rekening salah satu di antara Bank yang 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI, BRI dan 
Mandiri. Untuk pendaftaran online, peserta dapat membuka 
website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id.

Sementara itu bila peserta ingin melakukan perubahan hak 
kelas perawatan, bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima 
Upah) perubahan hak kelas pada peserta dapat dilakukan di 
Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan 
Data. Ketentuan perubahan hak kelas perawatan yaitu setelah 
1 (satu) tahun terdaftar pada hak kelas rawat sebelumnya. 
Sementara untuk peserta PPU (Pekerja Penerima Upah), hak 
kelas perawatan sesuai dengan gaji/upah, jadi tidak dapat 
diubah atas keinginan pribadi Apabila peserta meninggal 
dunia, keluarganya juga diwajibkan untuk melaporkan ke 
Kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu peserta yang 
meninggal dunia dan surat keterangan kematian, agar status 
kepesertaannya dapat dinonaktifkan.

Tabel 7.  Distribusi Frekuensi Kepemilikan Jaminan 
Kesehatan Responden di Wilayah RW 02 
Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya 
Tahun 2016

No. Pendidikan Frekuensi %
1 Sudah Memiliki 36 40,4
2 Belum Memiliki 53 59,6

Total 89 100
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Tabel 8.  Distribusi Frekuensi Persepsi terhadap Persyaratan 
menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Responden 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 
Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Kategori Frekuensi %
1. Sangat Rumit 6 6,7
2. Rumit 54 60,7
3. Mudah 28 31,5
4. Sangat Mudah 1 1,1

Total 89 100

Pada Tabel 8 diperoleh informasi bahwa sebagian besar 
kepala keluarga di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan 
Gubeng Surabaya menilai tentang persyaratan menjadi peserta 
jaminan kesehatan tergolong rumit sebesar 67,4%. Berikut 
ini merupakan tabel distribusi persepsi responden terhadap 
pembiayaan (premi) pada kartu jaminan kesehatan.

Pada Tabel 9 diperoleh informasi bahwa sebagian 
besar kepala keluarga di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo 
Kecamatan Gubeng Surabaya menilai tentang biaya atau 
premi menjadi peserta jaminan kesehatan tergolong mahal 
terutama pada kelompok BPJS Kesehatan sebesar 67,4%. 
Faktor pendapatan menjadi pertimbangan utama masyarakat 
mengikuti kepesertaan, hal ini ditunjukkan juga pendapatan 
masyarakat RW 02 kelurahan Mojo masih di bawah UMR. 
Berikut ini merupakan tabel distribusi persepsi responden 
terhadap alasan utama menjadi peserta.

Tabel 9.  Distribusi Frekuensi Persepsi terhadap Biaya 
(Premi) Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan 
Responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo 
Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Kategori Frekuensi %
1. Sangat Mahal 6 6,7
2. Mahal 54 60,7
3. Murah 28 31,5
4. Sangat Murah 1 1,1

Total 89 100

Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja 
penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan 
penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib 
memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta 
yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran 
tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala 
(paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Kelas 1 dengan harga 
Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 3 Rp 25.500.

Besaran iuran yang berlaku saat ini tidak cukup untuk 
mendanai program JKN, baik itu iuran peserta mandiri 
maupun PBI. Tahun 2014 kemarin, pengeluaran BPJS 
Kesehatan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan lebih 
besar dari total iuran yang diterima. Kondisi ini tentunya 
tidak sehat dan bisa mengancam keberlangsungan program. 
Sehingga menaikkan iuran peserta jadi sebuah keharusan, 
dan butuh kerja  sama semua pihak untuk menetapkan 
besarannya. Ada lima prinsip yang dapat digunakan untuk 
memformulasi besaran iuran, yaitu harus cukup untuk 
mendanai semua biaya, kompetitif untuk menghindari agar 
JKN tidak dianggap sebagai produk inferior, masuk akal atau 
rasional sehingga mampu membayar faskes dengan wajar, 
ekuitas, dan juga futuristik.

Pada Tabel 10 diperoleh informasi bahwa kepala keluarga 
di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng 
Surabaya lebih banyak yang beralasan akan pertimbangan 
biaya ketika menjadi peserta jaminan kesehatan. Biaya 

Tabel 10.  Distribusi Frekuensi Persepsi terhadap Alasan 
Utama Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan 
Responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo 
Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No. Kategori Frekuensi %
1. Biaya 46 51,7
2. Keyakinan 5 5,6
3. Pemahaman 38 42,7

Total 89 100

merupakan pondasi yang terpenting bagi keluarga dalam 
mengambil keputusan dalam pembelian atau pemanfaatan 
fasilitas kesehatan. Sebanyak 42,7% menjawab tentang 
pemahaman mereka tentang jaminan kesehatan. Berikut ini 
merupakan tabel distribusi persepsi responden terhadap risiko 
sakit di tempat kerja.

SIMPULAN

1. Karakteristik umum responden di Wilayah RW 02 
Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya yaitu 
sebagian besar tamat pendidikan SLTA atau SMA, 
kebanyakan berprofesi sebagai karyawan swasta. Rata-
rata responden berpenghasilan di Bawah UMR yaitu 
bawah Rp. 3.050.000,-

2. Masih Banyak Responden yang belum memiliki kartu 
jaminan kesehatan

3. Persepsi responden sebagian besar mendapatkan 
kerumitan ketika mendaftar menjadi peserta. Responden 
kebanyakan memilih alasan biaya sebagai pertimbangan 
utama. Sebagian besar risiko sakit tergolong kecil baik 
di lingkungan tempat tinggal maupun kerja. 
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SARAN

1. Perlu dilakukan pendekatan yang aktif guna mendorong 
berbagai elemen masyarakat dalam menyukseskan 
implementasi jaminan kesehatan.

2. Pembiayaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa 
sekelompok masyarakat terutama di RW 02 Kelurahan 
Mojo belum mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan. 
Hal ini diantaranya didasarkan akan total pendapat yang 
diperoleh. 

3. Kenaikan Tarif BPJS dipandang sebagai sesuatu hal yang 
memberatkan, perlu dilakukan strategi agar masyarakat 
tidak terbebani dengan iuran yang meningkat.

4. Perlu adanya sinergi antar lembaga dalam rangka 
memperkuat cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh layanan e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban 
penyampaian SPT Orang Pribadi pada KPP Pratama Pare baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Sampelnya adalah wajib 
pajak orang pribadi sebanyak 398 orang menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis determinasi diperoleh R Square sebesar 0,76 yang artinya 
persentase sumbangan pengaruh variabel e-filing dan variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel kewajiban penyampaian SPT 
OP sebesar 76%. Uji F diperoleh nilai 626,736 yang membuktikan adanya pengaruh bersama-sama antara e-filing dan sosialisasi 
perpajakan terhadap kewajiban penyampaian SPT OP. Berdasarkan uji t, pengaruh e-filing terhadap kewajiban penyampaian SPT OP 
secara parsial diperoleh nilai 8,872, sedangkan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban penyampaian SPT OP secara 
parsial diperoleh nilai 10,313.

Kata kunci: e-fi ling, sosialisasi perpajakan, dan penyampaian SPT Orang Pribadi

ABSTRACT

This research has done to know there any influence of e-filing services and socialization of tax to reporting the annual tax letter 
of individual taxpayer on Pare tax office either partially or jointly. The sample is an individual taxpayer as many as 398 people using 
simple random sampling technique. Collecting data using questionnaires. Analysis of data using multiple regression analysis. Based 
on the analysis of determination obtained R Square is 0.76, which means the percentage contribution of e-filing and socialization of tax 
to reporting the annual tax letter of individual taxpayer is 76%. F test values obtained 626.736 that prove the influence jointly between 
e-filing and socialization of tax to reporting the annual tax letter of individual taxpayer. Based on t test, influence of e-filing to reporting 
the annual tax letter of individual taxpayer partially obtained 8.872, while the influence socialization of tax to reporting the annual tax 
letter of individual taxpayer partially obtained 10.313.

Key words: e-fi ling, socialization of tax, and reporting the annual tax letter of individual taxpayer

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa mengimbau 
kepada seluruh wajib pajak untuk terus meningkatkan 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 
guna meningkatkan penerimaan negara. Salah satu penyebab 
masih adanya wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT 
Tahunan adalah wajib pajak belum memahami adanya sistem 
yang online untuk menyampaikan laporan pajak.

Salah satu tujuan dari modernisasi pajak di Indonesia 
adalah adanya sistem pelaporan pajak secara online 
yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk 
menyampaikan SPT Tahunan. Sehingga mekanisme 
pelaporan pajak yang dulu dirasa rumit, menghabiskan 
banyak waktu dan boros kertas dapat teratasi dan kantor 
pajak dapat segera me-monitoring SPT Tahunan yang sudah 
dilaporkan.

Kewajiban perpajakan merupakan implementasi undang-
undang perpajakan. Kewajiban perpajakan meliputi kewajiban 
mendaftarkan diri dengan mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, pembayaran 
pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping 
memotong atau memungut pajak (Suandy, 2011:8).

Mardiasmo (2008:29) menjelaskan SPT adalah surat yang 
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan 
prinsip self-assessment maka penyampaian SPT merupakan 
bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan 
dalam satu masa pajak atau tahun pajak.

Purwono (2011:36) menjelaskan bahwa perkembangan 
teknologi informasi yang semakin canggih telah membuat 
pemerintah mau tidak mau harus mengembangkan inovasi di 
berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. 
Latar belakang utamanya sudah tentu peningkatan pelayanan 
perpajakan kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib 
pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
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Inovasi yang gencar disosialisasikan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak beberapa tahun terakhir ini adalah layanan 
e-fi ling. E-fi ling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan 
PPh yang dilakukan secara online dan real time melalui 
internet pada halaman website DJP (https://e-fi ling.pajak.
go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau application service 
provider (Purwono, 2011:36).

Wajib pajak dapat menggunakan e-filing selama 
24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa mengenal hari libur. 
Langkah ini mengadopsi beberapa negara yang tergolong 
maju yang telah lebih dahulu menggunakan e-fi ling. Berkaca 
dari negara maju, Direktorat Jenderal Pajak menginginkan 
dengan adanya e-fi ling memberikan keuntungan bagi wajib 
pajak dan pihak DJP dapat dengan mudah me-monitoring 
penyampaian SPT wajib pajak.

Kemudahan lainnya dari e-fi ling bagi wajib pajak dalam 
mengisi SPT Tahunan PPh-nya adalah menu e-fi ling sudah 
menyediakan petunjuk/wizard seakan ada petugas pajak yang 
melayani dalam pengisian SPT sehingga wajib pajak hanya 
perlu mengisi kolom SPT yang muncul di layar komputer 
maupun smartphone yang terhubung dengan aplikasi 
e-fi ling.

Wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-fi ling terlebih 
dahulu harus memiliki Electronic Filing Identification 
Number (e-FIN). E-FIN merupakan nomor yang diberikan 
oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak yang 
mengajukan permohonan untuk menggunakan e-fi ling. Wajib 
pajak bisa mengajukan permohonan e-FIN secara individual 
atau kolektif melalui pemberi kerja dengan cara mengisi 
formulir permohonan e-FIN, fotokopi NPWP/SKT dan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah mendapatkan 
e-FIN wajib pajak melakukan registrasi e-fi ling pada website 
DJP dan memberikan alamat email dan nomor handphone 
yang aktif yang nantinya sebagai sarana konfi rmasi telah 
menggunakan e-fi ling dan menyampaikan SPT kepada DJP 
dengan bukti penerimaan elektronik. Setelah proses registrasi 
selesai maka wajib pajak akan mendapatkan email balasan 
berisi username, password dan tautan untuk mengaktifkan 
akun e-fi ling.

Dengan mengklik link tautan maka akun e-fi ling sudah 
aktif dan wajib pajak bisa login untuk menggunakan akun 
e-fi lingnya. Salah satu yang menjadi daya tarik wajib pajak 
untuk menggunakan e-fi ling yaitu adanya kebebasan terkait 
waktu dan tempat. Wajib pajak tidak lagi datang ke KPP dan 
menghabiskan waktunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
untuk menunggu tanda terima SPT Tahunan.

Menurut Parasuraman, et al., dalam Mowen dan 
Minor (2002:91) menjelaskan kualitas pelayananan jasa 
dibagi menjadi lima dimensi yaitu tangible, reliability, 
responsiveness, assurance dan empathy.

Menurut Ananda dkk (2015:3),sosialisasi perpajakan 
merupakan suatu upaya DJP (Direktorat Jenderal Pajak) 
dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib 
Pajak mengenai segala sesuatu yang ada korelasinya dengan 
bidang perpajakan. Atau bisa dikatakan sosialisasi perpajakan 

merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban 
perpajakannya.

Menurut Winerungan dalam Primasari (2016:189), 
menyebutkan ada enam strategi sosialisasi perpajakan yaitu: 
1) publikasi (publication); 2) kegiatan (event); 3) pemberitaan 
(news); 4) keterlibatan komunitas (community involvement); 
5) pencantuman identitas (identity); 6) pendekatan pribadi 
(lobbying).

Sosialisasi mengenai tata cara pelaporan perpajakan 
khususnya SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi 
sangat penting agar wajib pajak lebih menyadari akan 
pentingnya pajak dan melaporkan pajak dengan jujur dan 
benar serta tepat waktu.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-
30/PJ/2008 menjelaskan program-program yang telah 
dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan yaitu 
mengadakan seminar pelatihan baik untuk pemerintah 
maupun swasta, memasang spanduk pajak, iklan layanan 
masyarakat di stasiun televisi dan acara tax goes to campus 
yang berisikan berbagai kegiatan yang menarik mulai dari 
debat pajak sampai pengetahuan dasar perpajakan kepada 
mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk 
menganalisis layanan e-fi ling dan sosialisasi perpajakan 
terhadap kewajiban penyampaian SPT wajib pajak orang 
pribadi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana 
dikemukakan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai 
berikut: (1) Adakah pengaruh layanan e-filing terhadap 
kewajiban penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi; (2) 
Adakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban 
penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi (3) Seberapa 
besar pengaruh layanan e-fi ling dan sosialisasi perpajakan 
secara bersama-sama terhadap kewajiban penyampaian SPT 
wajib pajak orang pribadi.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 
berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh layanan e-filing 
terhadap kewajiban penyampaian SPT wajib pajak orang 
pribadi; (2) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan 
terhadap kewajiban penyampaian SPT wajib pajak orang 
pribadi; (3) Untuk mengetahui pengaruh layanan pajak e-fi ling 
dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap 
kewajiban penyampaian SPT orang pribadi.

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini digunakan tiga buah variabel 
yaitu layanan pajak e-filing (X1), sosialisasi perpajakan 
(X2) sebagai variabel bebas/independen dan kewajiban 
penyampaian SPT (Y) sebagai variabel terikat/dependen.



37Idris: Pengaruh E-filing dan Sosialisasi Perpajakan

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kausal 
komparatif (causal comparative research). Penelitian yang 
menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas (X1, X2) 
dengan variabel terikat (Y), di samping mengukur kekuatan 
hubungannya. Tipe penelitian ex-post facto, yaitu tipe 
penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya 
suatu fakta atau peristiwa (Sangadji & Sopiah, 2010:24).

Lokasi Penelitian

KPP adalah unit terdepan dari institusi Direktorat Jenderal 
Pajak. Tujuan pendirian KPP antara lain adalah melakukan 
modernisasi administrasi bidang perpajakan, meningkatkan 
pelayanan perpajakan, pengawasan dan tercapainya target 
penerimaan pajak.
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Puspitasari (2013) 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Dengan pertimbangan kemampuan yang dimiliki peneliti 
untuk meneliti masalah di atas artinya peneliti cukup paham 
teori yang melatarbelakangi masalah, pertimbangan waktu 
dan tenaga yang dimiliki untuk menyelesaikan penelitian 
maka ditentukan lokasi pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) 
Pratama Pare.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pare dibuat atas dasar fungsi dan tugas masing-masing 
seksi-seksi. Struktur organisasi bersifat penugasan yang 
terspesialisasi, sehingga mampu mendorong terwujudnya 
pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Secara 
ringkas fungsi dari struktur organisasi yang berkaitan dengan 
penelitian ini adalah seksi Pelayanan mempunyai tugas 
melakukan pelayanan terhadap wajib pajak yaitu melakukan 
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak.
Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) mempunyai tugas 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian 
informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, 
aplikasi e-SPT dan e-fi ling.

Defi nisi Konsep dan Operasional Variabel Penelitian

Variabel layanan pajak e-fi ling () secara garis besar dapat 
diukur menggunakan lima dimensi yaitu: (1) tangible yang 
mengacu kepada aplikasi e-fi ling dapat di akses menggunakan 
perangkat teknologi yang terhubung internet, ketersediaan 
formulir e-FIN, dan pelayanan pemberian nomor e-FIN; (2) 
reliability yang mengacu pada aspek waktu yang digunakan 
untuk mengukur ketetapan proses penyelesaian pekerjaan 
dengan waktu yang telah ditetapkan; (3) responsiveness yang 
mengacu kepada keterlibatan petugas dalam proses e-fi ling/e-
FIN kepada wajib pajak. Petugas menjelaskan pengisian 
e-filing dengan baik, menu help/FAQ yang ada berfungsi 
dengan baik; (4) assurance meliputi keamanan yang diberikan 
berkaitan dengan data dan pelaporan wajib pajak pada aplikasi 
e-fi ling. (5) empathy meliputi kemampuan komunikasi dan 
ketanggapan yang dapat digunakan untuk mengukur sikap 
dan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan kepada 
wajib pajak.

Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan (X2) dapat 
diukur menggunakan empat indikator yaitu: (1) penyuluhan 
yaitu KPP memberikan informasi dan pengarahan kepada 
wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang baru; (2) 
penyelenggaraan yaitu saat wajib pajak menghubungi kantor 
pajak untuk bertanya tentang sesuatu hal (misalnya peraturan 
pajak) sikap petugas menanggapi dengan baik; (3) cara 
sosialisasi yaitu penguasaan materi petugas dalam memberikan 
penjelasan dan penyuluhan; (4) media yang digunakan yaitu 
wajib pajak memperoleh informasi melalui surat kabar, iklan 
televisi dan internet.

Kemudian variabel kewajiban penyampaian SPT (Y) 
dapat diukur menggunakan empat indikator yaitu: (1) 
tepat waktu yaitu SPT disampaikan sebelum batas akhir 
penyampaian SPT; (2) benar yaitu dalam perhitungan dan 
penerapan perpajakannya sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya; (3) lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur 
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Gambar 2. Susunan Organisasi KPP.

Sumber: PMK-206.02/PMK.01/2014 tanggal 17-10-2014
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yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang 
harus dilaporkan dalam SPT dan ditandatangani; (4) jelas 
yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dan objek pajak dan 
unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
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Gambar 3. Alur Lapor SPT e-filing.
Sumber: Data Seksi Pelayanan

Prosedur pelaporan SPT Tahunan OP seperti pada gambar 
3 di atas, pertama wajib pajak meminta nomor eFIN ke loket 
pelayanan kemudian kedua melakukan registrasi e-fi ling dan 
yang ketiga melakukan aktivasi. Setelah aktivasi sukses, wajib 
pajak melakukan proses keempat pengisian SPT Tahunan 
secara online kemudian apabila telah diisi lengkap, benar 
dan jelas, maka kelima adalah wajib pajak meminta kode 
verifi kasi untuk mengirim SPT melalui e-fi ling dan terakhir 
mendapatkan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) sebagai 
tanda telah menyampaikan SPT Tahunan.

Pada gambar 4 di bawah menjelaskan jenis SPT Tahunan 
Orang Pribadi ada 3 (tiga) yaitu 1770SS, 1770S, dan 1770. 
SPT Tahunan Jenis 1770SS diperuntukkan untuk wajib pajak 
orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberi 
kerja dengan jumlah penghasilan bruto setahun di bawah 
Rp. 60.000.000,-. Sedangkan SPT Tahunan Jenis 1770S untuk 
wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari 
pemberi kerja dengan penghasilan bruto setahun lebih dari 
Rp. 60.000.000,-. Sedangkan SPT Tahunan Jenis 1770 untuk 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama 
Pare yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan 
e-fi ling kemudian dari jumlah populasi tersebut diambil 
sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 
random sampling karena pengambilan sampel wajib pajak 
berdasarkan wajib pajak orang pribadi yang ada sampai 
pada jumlah sampel yang telah ditentukan. 

Pedoman menentukan jumlah sampel menggunakan 
rumus slovin :

Keterangan :
n : jumlah sampel
N : jumlah populasi
e : tingkat kesalahan

Populasi berdasarkan jumlah SPT Tahunan OP tahun 
pajak 2015 sebanyak 87.411 tersebut diambil sampel 
sebanyak 398 responden untuk menjawab kuesioner dengan 
tingkat kesalahan sebesar 5%.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

1. Data Primer
Wawancara yaitu peneliti melakukan komunikasi atau 

tanya jawab dengan wajib pajak sebagai responden. Kemudian 
penyebaran kuesioner dengan memberikan sejumlah 
pertanyaan tertulis kepada wajib pajak. Skala yang digunakan 
dalam kuesioner adalah skala Likert berisi empat tingkatan 
nilai untuk mewakili pendapat responden, nilai untuk skala 
tersebut adalah: angka 4 berarti selalu; angka 3 berarti sering; 
angka 2 berarti jarang sekali; angka 1 berarti tidak pernah.
2. Data Sekunder

Data internal, berupa rekapitulasi laporan SPT Tahunan, 
jumlah wajib pajak terdaftar efektif, jumlah lapor. Data 
eksternal, berupa buku, terbitan yang dipublikasikan 
pemerintah dan terbitan yang dikeluarkan oleh media massa.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu 
item dalam kuesioner. Uji validitas yang digunakan adalah 
uji validitas item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya 
korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), 
perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 
skor item dengan skor total item. Suatu item dikatakan valid 
jika nilai r ≥ 0,30 (Priyatno, 2010: 90).
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WP OP dengan penghasilan dari satu 
pemberi kerja dan jumlah 
penghasilan bruto setahun < 60 juta. 

1770 S WP OP dengan penghasilan dari satu 
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pekerjaan bebas dan/atau 
menerima/memperoleh penghasilan 
dalam negeri lainnya. 

Gambar 4. Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi.
Sumber: Prastowo, 2009
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Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 
alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat 
diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 
diulang. Metode pengujian reliabilitas menggunakan 
Cronbach’s Alpha, apabila variabel reliabilitas > 0,6 maka 
dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut 
reliabel (Priyatno, 2010: 97).

Metode Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear 
antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,…Xn) 
dengan variabel dependen (Y) (Priyatno, 2010: 61). 

Y = a +b1x1 +b2x2 

Dimana :
Y = variabel dependen/terikat
X1,X2... = variabel independen/bebas
a  = Bilangan konstanta
B1,B2... = Koefi sien regresi

Uji Hipotesis

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
independen (X1,X2,…Xn) secara bersama-sama/simultan 
berpengaruh secara signifi kan terhadap variabel dependen (Y). 
  (Priyatno, 2010: 67)

F hitung = 
2

2

R / k
(1 R )/(n k 1)

Keterangan:
R2 : koefi sien determinasi
n : jumlah data
k : jumlah variabel independen

Hipotesis:
Ho : tidak ada pengaruh antara dan secara bersama-sama 

terhadap Y
Ha : ada pengaruh antara dan secara bersama-sama 

terhadap Y

Kriteria pengujian:

Ho diterima bila F hitung ≤ F tabel

Ho ditolak bila F hitung > F tabel

Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model 
regresi variabel independen (X1,X2,…Xn) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) 
(Priyatno, 2010: 68).

t hitung = bi
sbi

Keterangan:
bi = koefi sien regresi
Sbi = standar deviasi, dengan tingkat keyakinan 95% 

(α = 5%)

Pernyataan :
Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara 

parsial (individu) terhadap variabel terikat.
Ha : Ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial 

(individu)terhadap variabel terikat.

Kriteria Pengujian:
Ho diterima jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel
Ho ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t 
tabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dibentuk 
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008. Berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut maka ditetapkan 
bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare mulai 
beroperasi sejak tanggal 8 Desember 2008 dengan atasan 
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. 

KPP Pratama Pare merupakan instansi pemerintah 
Kementerian Keuangan yang diberi tanggung jawab untuk 
mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Tugas KPP 
Pratama Pare melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 
pengawasan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. 
Wilayah kerja terdiri dari kabupaten Kediri dan kabupaten 
Nganjuk.

Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi 
wilayah kerja KPP Pratama Pare dapat dilihat dari tabel 1 
dan 2 ini.

Sektor-sektor dominan yang menjadi administrasi 
perpajakan dan sumber penerimaan pajak bagi KPP Pratama 
Pare dapat dilihat dari tabel 3 ini.

Tabel 1. Wilayah Kerja Kabupaten Kediri

No Wilayah Jumlah
1. Kecamatan 26
2. Desa/Kelurahan 344

Sumber: Data Monografi  KPP Pratama Pare

Tabel 2. Wilayah Kerja Kabupaten Nganjuk

No Wilayah Jumlah
1. Kecamatan 20
2. Desa/Kelurahan 284

Sumber: Data Monografi  KPP Pratama Pare

Tabel 3. Sektor Dominan

No Kab. Kediri Kab. Nganjuk
1. Pemerintahan/Bendahara Pemerintahan/Bendahara
2. Jasa Keuangan/Perbankan Sektor Konstruksi
3. Industri Pengolahan Jasa Keuangan/Perbankan
4. Sektor Konstruksi Perdagangan
5. Perdagangan

Sumber: Data Profi l KPP Pratama Pare
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Tabel 4. Penerimaan Pajak KPP Pratama Pare dalam 
Milyaran Rupiah

Tahun 2012 2013 2014 2015
Rencana 418 524 496 545
Realisasi 450 365 428 499

% 100,75 69,71 86,41 91,48
Sumber: Data Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki visi, misi, janji 
layanan dan motto sebagai berikut: visinya adalah menjadi 
Institusi Pemerintah Penghimpun Pajak Negara yang 
Terbaik di Wilayah Asia Tenggara; misinya adalah 
Menyelenggarakan Fungsi Administrasi Perpajakan 
dengan Menerapkan Undang-Undang Perpajakan 
Secara Adil dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan 
Negara Demi Kemakmuran Rakyat; janji layanan adalah 
MITRA (Melayani dengan Ikhlas, Tuntas, Ramah dan 
Adil); motto adalah CERIA (Cermat, Efi sien, Responsif, 
Ideal, Amanah).

Fungsi penerimaan atau yang disebut fungsi budget air 
(anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. 
Seperti kita ketahui 70% pendapatan negara Indonesia adalah 
berasal dari pajak. Hal ini menunjukkan dominansi pajak di 
Indonesia.

Setiap tahun KPP Pratama Pare mendapatkan tugas 
merealisasikan target penerimaan pajak dari Kanwil DJP 
Jawa Timur III di Malang. Capaian penerimaan KPP Pratama 
Pare bisa dilihat selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu 
pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 di mana terjadi 
fluktuasi persentase penerimaan terhadap rencana pajak 
setiap tahunnya.

Dari tabel 4 terlihat adanya kenaikan rencana penerimaan 
pajak KPP Pratama Pare setiap tahunnya. Data persentase 
antara realisasi penerimaan pajak terhadap rencana tahun 
2012 sampai dengan 2015 menunjukkan persentase paling 
tinggi pada tahun 2012 sebesar 100,75% (450M/418M) 
dan paling rendah pada tahun 2013 sebesar 69,71% 
(365M/524M).

Analisis dan Pembahasan

Pada bagian analisis dan pembahasan akan dideskripsikan 
tentang wajib pajak orang pribadi terdaftar efektif, SPT orang 
pribadi yang diterima, deskripsi responden, jumlah responden 

berdasarkan lama tahun pelaksanaan penyampaian SPT orang 
pribadi dan hasil uji validitas serta reliabilitas.

Berdasarkan data wajib pajak orang pribadi terdaftar 
efektif terdapat kenaikan jumlah dari tahun 2012 sebanyak 
98.550 wajib pajak sampai tahun 2015 sebanyak 144.627 
wajib pajak. Jadi selama periode tahun 2012–2015 terdapat 
penambahan wajib pajak orang pribadi sebanyak 46.077 
wajib pajak.

Sedangkan persentase perbandingan jumlah SPT OP yang 
diterima dengan jumlah WP OP terdaftar efektif pada tahun 
2012 sebesar 68,42%, pada tahun 2013 sebesar 75,48%, pada 
tahun 2014 sebesar 62,39% dan pada tahun 2015 sebesar 
60,44%. 

Hal ini menunjukkan fluktuasi persentase dari tahun 
ke tahun namun secara penambahan baik jumlah WP OP 
maupun SPT OP diterima trennya mengalami kenaikan 
setiap tahunnya.

Berdasarkan komposisi SPT OP diterima masih 
didominasi oleh SPT 1770SS (WP OP yang menerima 
penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan bruto 
dalam setahun tidak lebih dari Rp. 60.000.000,-.

Deskripsi Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini dibagi ke 
dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan jenis SPT OP 
yang disampaikan yaitu responden wajib pajak yang 
menyampaikan SPT 1770 SS sebanyak 75,2%, wajib pajak 
yang menyampaikan SPT 1770 S sebanyak 21,8%, dan wajib 
pajak yang menyampaikan SPT 1770 sebanyak 3% seperti 
tabel 7.

Jumlah wajib pajak yang menjadi responden berdasarkan 
sudah berapa lama menyampaikan SPT OP yaitu 1–3 tahun 
sebanyak 83,7%, 4–6 tahun sebanyak 9,7%, 7–10 tahun 
sebanyak 4,8%, dan lebih dari 10 tahun sebanyak 1,8% 
seperti tabel 8.

Uji Validitas

Dari hasil analisis uji validitas dapat dilihat item-item 
pertanyaan variabel X1, X2 dan Y sudah valid dengan nilai 
Pearson Correlation > Nilai r tabel (0,086) dengan jumlah 
n = 396.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 maka dapat 
disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 5. WP OP Terdaftar Efektif dan PT OP 

Tahun 2012 2013 2014 2015
WP OP 98.550 111.751 126.856 144.627

SPT OP 67.423 84.348 79.147 87.411

% 68,42 75,48 62,39 60,44

Sumber: Data SIDJP

Tabel 6. Komposisi SPT OP Diterima

Jenis 2012 2013 2014 2015
1770SS 54.436 66.718 55.171 59.359
1770S 9.057 13.573 15.521 22.718
1770 3.930 4.057 8.455 5.334

Jumlah 67.423 84.348 79.147 87.411
Sumber: Data SIDJP
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Tabel 7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis SPT OP

No. SPT OP Jumlah Prosentase

1. 1770SS 299 75,2

2. 1770S 87 21,8

3. 1770 12 3,0

Jumlah 398 100

Sumber: Data primer diolah, 2016

Tabel 8. Jumlah Responden Berdasarkan Berapa Tahun 
Penyampaian SPT OP

No. Tahun Jumlah %
1. 1–3 333 83,7
2. 4–6 39 9,7
3. 7–10 19 4,8
4. > 10 7 1,8

Jumlah 398 100

Sumber: Data primer diolah, 2016

Analisis Korelasi Ganda (R) dan Analisis determinasi 
(R2

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara e-fi ling (X1) dan sosialisasi pajak (X2) 
terhadap kewajiban penyampaian SPT OP (Y).

Hasil analisis korelasi ganda diperoleh angka R 
sebesar 0,872. Karena nilai korelasi ganda berada di antara 
0,80–1,00, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan 
yang sangat kuat antara e-fi ling dan sosialisasi perpajakan 
terhadap kewajiban penyampaian SPT OP.

Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh angka 
(R Square) sebesar 0,760 atau 76,0%. Hal ini menunjukkan 
bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
(e-filing dan sosialisasi perpajakan) terhadap variabel 
dependen (kewajiban penyampaian SPT OP) sebesar 
76,0%. Atau variasi variabel independen yang digunakan 
dalam model (e-fi ling dan sosialisasi perpajakan) mampu 

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Korelasi antara
Pearson 

Correlation
Sig. 

(2-tailed)
Kesimpulan

Item No. 1 dengan 
Total

0,732 0,000 Valid

Item No. 2 dengan 
Total

0,806 0,000 Valid

Item No. 3 dengan 
Total

0,761 0,000 Valid

Item No. 4 dengan 
Total

0,762 0,000 Valid

Item No. 5 dengan 
Total

0,779 0,000 Valid

Item No. 6 dengan 
Total

0,855 0,000 Valid

Item No. 7 dengan 
Total

0,826 0,000 Valid

Item No. 8 dengan 
Total

0,770 0,000 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X1

Korelasi antara
Pearson 

Correlation
Sig. 

(2-tailed)
Kesimpulan

Item No. 1 dengan 
Total

0,741 0,000 Valid

Item No. 2 dengan 
Total

0,838 0,000 Valid

Item No. 3 dengan 
Total

0,787 0,000 Valid

Item No. 4 dengan 
Total

0,809 0,000 Valid

Item No. 5 dengan 
Total

0,690 0,000 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel X2

Korelasi antara Pearson Correla-
tion

Sig. 
(2-tailed) Kesimpulan

Item No. 1 dengan 
Total

0,703 0,000 Valid

Item No. 2 dengan 
Total

0,823 0,000 Valid

Item No. 3 dengan 
Total

0,732 0,000 Valid

Item No. 4 dengan 
Total

0,714 0,000 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha
X1 0,814
X2 0,730
Y 0,910

Sumber: Data primer diolah, 2016

menjelaskan sebesar 76,0% variabel dependen (kewajiban 
penyampaian SPT OP). Sedangkan sisanya sebesar 24% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan Tabel 14 diperoleh F hitung sebesar 626.736. 
Kemudian mencari F tabel dengan menggunakan α = 5%, df 
1 (jumlah variabel – 1) yaitu 3-1 = 2, dan df 2 (n – k – 1) yaitu 
398-2-1 = 395 (n adalah jumlah data/sampel dan k adalah 
jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel 
sebesar 3,018 atau menggunakan Ms Excel dengan rumus 
=fi nv(5%;2;395).
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Nilai F hitung > F tabel (626,736 > 3,018), maka Ho 
ditolak artinya e-fi ling dan sosialisasi perpajakan secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kewajiban penyam-
paian SPT OP pada KPP Pratama Pare.

Uji t

Berdasarkan output diperoleh t hitung e-fi ling sebesar 
8.437. Kemudian untuk mencari t tabel menggunakan Ms 
Excel dengan rumus = tinv(5%;395) didapat t tabel = 1.966. 
Karena nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya secara 
parsial e-fi ling berpengaruh terhadap kewajiban penyampaian 
SPT OP pada KPP Pratama Pare.

Berdasarkan output diperoleh t hitung sosialisasi 
perpajakan sebesar 10.313. Karena nilai t hitung > t tabel 
maka Ho ditolak, artinya secara parsial sosialisasi perpajakan 
berpengaruh terhadap kewajiban penyampaian SPT OP pada 
KPP Pratama Pare.

Analisis Regresi Berganda

Nilai konstanta sebesar 5,126 artinya jika e-filing 
(X1) dan sosialisasi perpajakan (X2) nilainya adalah 0, 
maka kewajiban penyampaian SPT OP (Y) nilainya adalah 
5,126.

Koefisien regresi variabel e-filing (X1) sebesar 
0,639 artinya jika e-fi ling mengalami kenaikan 1 satuan, 
maka nilai kewajiban penyampaian SPT akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,639 dengan asumsi variabel independen 
lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya 
terjadi hubungan positif antara e-fi ling dengan kewajiban 
penyampaian SPT OP, semakin baik layanan e-fi ling maka 
semakin tinggi penyampaian SPT OP.

Koefi sien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X2) 
sebesar 0,923 artinya jika sosialisasi perpajakan mengalami 
kenaikan 1 satuan, maka nilai kewajiban penyampaian SPT 
OP akan mengalami kenaikan sebesar 0,923 dengan asumsi 
variabel independen lain nilainya tetap. Koefi sien bernilai 
positif artinya terjadi hubungan positif antara sosialisasi 
perpajakan dengan kewajiban penyampaian SPT OP, 

Tabel 13. Hasil Analisis Korelasi Ganda dan Analisis 
Determinasi

Model R R Square
1 .872a .760

Sumber: Data primer diolah, 2016

semakin gencar sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi 
penyampaian SPT OP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terjadi hubungan yang sangat kuat antara e-fi ling dan 
sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban penyampaian SPT 
Orang Pribadi pada KPP Pratama Pare. Sumbangan pengaruh 
variabel independen (e-fi ling dan sosialisasi perpajakan) 
terhadap variabel dependen (kewajiban penyampaian SPT 
OP) sebesar 76% sedangkan sisanya adalah variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Variabel e-filing dan sosialisasi perpajakan secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kewajiban penyampaian 
SPT OP pada KPP Pratama Pare.

E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kewajiban penyamaian SPT Tahunan OP. Artinya dengan 
semakin mudah dan sederhana layanan e-fi ling yang di akses 
oleh wajib pajak semakin tinggi pelaksanaan kewajiban 
penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama 
Pare berpengaruh positif dan signifi kan terhadap penyampaian 
SPT Tahunan Orang Pribadi. Artinya semakin gencar atau sering 
dilakukan sosialisasi perpajakan akan meningkatkan jumlah 
penyampaian SPT Orang Pribadi pada KPP Pratama Pare.

Saran

Bagi KPP Pratama Pare perlu ditingkatkan dalam hal 
pelayanan pemberian nomor e-FIN kepada wajib pajak orang 
pribadi dengan memfasilitasi kepada perwakilan instansi maupun 
perusahaan yang akan meminta nomor e-FIN bagi pegawai atau 
karyawan. Agar wajib pajak orang pribadi tidak perlu datang ke 
kantor pajak untuk meminta nomor e-FIN secara individu.

Tabel 14. Hasil Output ANOVA

Model df F Sig.
1 Regression 2 626.736 .000a
Residual 395
Total 397

Sumber: Data primer diolah, 2016

Tabel 15. Hasil Output Coefficientsa

Model t Sig.
1 (Constant) 8.437 .000
e-fi ling 8.872 .000
Sosialisasi Perpajakan 10.313 .000

a. Dependent Variable: Penyampaian SPT OP

(Sumber: Data primer diolah, 2016)

Tabel 16. Hasil Output Coefficientsa

Model
Unstandardized Coeffi -

cients
B Std. Error

1 (Constant) 5.126 .608
e-fi ling .639 .072
Sosialisasi Perpajakan .923 .090

a. Dependent Variable: Penyampaian SPT OP

(Sumber: Data primer diolah, 2016)
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Perlu adanya sosialisasi perpajakan di luar hari kerja 
misalnya sabtu atau minggu dan tempatnya tidak formal 
seperti di tempat perbelanjaan, tempat wisata dan lain-lain 
untuk mengingatkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan 
OP. Serta sosialisasi perpajakan ke kampus atau sekolah untuk 
menanamkan pengetahuan perpajakan sedini mungkin.
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