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Abstract: Program Keluarga Harapan (PKH) was a government programme that its main
purpose was to decrease the proverty and increase the human resource quality for poor
community. This programme had been implemented since 2007, but the implementation of
PKH commitments of health component of PKH participant in Tanggunggunung sub-district,
Tulungagung district not optimal enough nowadays. The goals of this research were to
analysis the correlation between intention with implementation by PKH participant based on
Integrated Behavioral Model (IBM) theory. The research was carried out with the design
cross sectional and quantitative-qualitative approaches. Interviews were conducted on 67
PKH participant. samples were taken by simple random sampling. Independent variables
were consist of intention, attitude, perceived norm, and personal agency. Dependent
variables were consist of intention and implementation. Quantitative  data analysis using the
spearman test. For the result, there are correlations between attitude, perceived norm, and
personal agency with intention. There aren’t correlations between intention with
implementation. The conclusion is the attitude, perceived norm, and personal agency more
and more good while the intention of PKH participant good. The suggestion is PKH
participations have to increase the intention and implementation of PKH commitments of
health component.
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Abstrak: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang tujuan
utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM pada kelompok
masyarakat miskin. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2007, namun implementasi
komitmen PKH komponen kesehatan peserta PKH di Kecamatan Tanggunggunung
Kabupaten Tulungagung sampai saat ini belum cukup optimal. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisis hubungan antara niat dengan implementasi oleh peserta PKH berdasarkan teori
Integrated Behavoioral Model (IBM). Penelitian dilaksanakan dengan desain cross sectional
dan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Wawancara dilaksanakan pada 67 peserta PKH. Subjek
penelitian yaitu peserta PKH diambil dari populasi dengan cara simple random sampling.
Variabel independen terdiri dari niat, attitude, perceived norm, dan personal agency,
sedangkan variabel dependen terdiri dari niat dan implementasi. Analisis data kuantitatif
menggunakan uji spearman. Hasil penelitian yaitu ada hubungan antara attitude, perceived
norm, dan personal agency dengan niat. Tidak ada hubungan antara niat dengan
implementasi. Kesimpulan penelitian ini adalah attitude, perceived norm, dan personal
agency semakin baik ketika niat peserta PKH baik. Saran pada penelitian ini adalah peserta
PKH perlu meningkatkan niat dan implementasi komitmen PKH komponen kesehatan.

Kata kunci: PKH, implementasi, niat, IBM
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang yang masih memiliki
kekurangan pada beberapa bidang
kehidupan, salah satunya yaitu  bidang
perekonomian. Menurut Perpres RI nomor
5 tentang percepatan penanggulangan
kemiskinan (2010) kemiskinan
merupakan permasalahan bangsa  yang
mendesak dan memerlukan berbagai
langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh,
dalam rangka mengurangi beban dan
memenuhi hak-hak dasar warga negara
secara layak melalui pembangunan
inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan
untuk mewujudkan kehidupan yang
bermartabat.

Masalah kemiskinan di Indonesia
masih cukup memprihatinkan. Masalah
tersebut dapat diketahui dari tingginya
angka kemiskinan yang terjadi. Sesuai
data Badan Pusat Statistik (2013), jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah
garis kemiskinan) di Indonesia mencapai
28,07 juta orang (11,37%). Jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan
sebesar 10,33  juta orang (4,18%),
sedangkan di daerah pedesaan sebesar
17,74 juta orang (7,19%).

Kemiskinan amat erat kaitannya
dengan kualitas hidup seseorang. Menurut
Departemen Sosial RI (2007) secara
umum, tingkat kemiskinan suatu rumah
tangga terkait dengan tingkat pendidikan
dan kesehatan. Rendahnya penghasilan
keluarga sangat miskin dapat
menyebabkan tidak mampu terpenuhinya
kebutuhan pendidikan dan kesehatan,
walaupun dalam tingkat minimal
sekalipun. Oleh karena itu, kondisi
tersebut menjadi salah satu landasan agar
kasus kemiskinan segera diselesaikan di
Indonesia. Secara umum, telah banyak
upaya yang dilakukan pihak pemerintah
dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut Perpres RI no 5 tentang
percepatan penanggulangan kemiskinan
(2010) penanggulangan kemiskinan
adalah kebijakan dan program dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang dilakukan secara sistematis,

terencana, dan bersinergi dengan dunia
usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka
meningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat. Berbagai upaya penanggulangan
kemiskinan dilakukan oleh pemerintah
agar permasalahan kemiskinan dapat
diatasi dan tidak menyebabkan
permasalahan baru. Salah satu program
untuk mengatasi permasalahan
kemiskinan di Indonesia ialah Program
Keluarga Harapan (PKH). PKH
merupakan program penanggulangan
kemiskinan yang memberikan bantuan
tunai kepada Rumah Tangga Sangat
Miskin (RTSM) dengan memenuhi
persyaratan tertentu. Syarat ini berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu
pendidikan dan kesehatan (Wesman,
2011). RTSM yang terdaftar sebagai
penerima bantuan PKH secara lebih lanjut
disebut sebagai peserta PKH. Peserta
PKH dibantu oleh pendamping PKH
sebagai pelaksana PKH, dan bidan
sebagai penyedia pelayanan kesehatan
dalam implementasi PKH komponen
kesehatan (Depsos RI, 2007).

Menurut Departeman Sosial RI
(2007) di Indonesia PKH dimulai pada
tahun 2007. Program serupa di negara lain
dikenal dengan istilah Conditional Cash
Transfer (CCT) atau bantuan tunai
bersyarat. Dalam hal ini bantuan akan
diberikan kepada RTSM dan sebagai
imbalannya RTSM diwajibkan melakukan
tindakan tertentu. Menurut Direktorat
Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial
(2007) manfaat PKH secara langsung atau
dalam jangka pendek adalah membantu
meringankan beban pengeluaran RTSM,
yaitu dengan adanya bantuan tunai.
Sedangkan dalam jangka panjang PKH
diharapkan mampu memutuskan rantai
kemiskinan antargenerasi.

Pelaksanaan PKH secara
berkesinambungan akan mempercepat
Tujuan Pembangunan Milenium
(Millenium Development Goals atau
MDGs). Dari delapan komponen MDGs,
ada lima komponen MDGs yang sangat
potensial dapat dicapai melalui PKH,
yaitu  pengurangan penduduk miskin dan
kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan
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gender, pengurangan angka kematian bayi
dan balita, serta pengurangan kematian
ibu melahirkan (Dirjen Banjamsos, 2007).

Meskipun cukup banyak manfaat
yang dapat diterima masyarakat dari
pelaksanaan PKH, ternyata masih ada
beberapa kekurangan dalam implementasi
program. Menurut Nindika (2011) PKH
kurang mampu membantu orang dewasa
belajar menciptakan dan mengembangkan
minat baru, mengembangkan
pengetahuan, dan meningkatkan
kemampuan. Pelatihan pengembangan
kemampuan guna membantu peserta
untuk mempertahankan keberlangsungan
hidup tidak ditemukan di lapangan.
Padahal menurut tujuan pelaksanaan PKH
dalam jangka panjang adalah menjaga
kualitas hidup RTSM, dengan memenuhi
persyaratan tertentu. Syarat ini berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu
pendidikan dan kesehatan (Wesman,
2011).

Pelaksanaan PKH di tiap
kabupaten/kota di Jawa Timur tidak
seluruhnya berjalan baik. Salah satu
kabupaten yang telah melaksanakan PKH
dengan baik adalah Kabupaten
Tulungagung sehingga dijadikan sebagai
salah satu lokasi percontohan untuk
pelaksanaan PKH. Beberapa daerah yang
menjadikan Kabupaten Tulungagung
sebagai lokasi percontohan di antaranya
adalah Kabupaten Malang, Kabupaten
Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB), serta beberapa kabupaten
dari Propinsi Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah. Beberapa kabupaten
tersebut memilih Kabupaten Tulungagung
sebagai lokasi percontohan karena
pelaksanaan PKH di Kabupaten
Tulungagung dipandang berjalan dengan
baik (Pemerintah Kabupaten Tulung-
agung, 2011).

Berdasarkan survey pendahuluan
yang penulis lakukan, implementasi
program di Unit Pelaksana PKH
(UPPKH) Kabupaten Tulungagung belum
cukup optimal seperti permasalahan
umum yang terjadi. Padahal menurut
Dirjamkesos (2007) UPPKH Kabupaten/
Kota merupakan kunci untuk
mensukseskan pelaksanaan PKH dan akan

menjadi saluran informasi terpenting
antara UPPKH Kecamatan dengan
UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi
Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/
Kota. Laporan hasil akhir pelaksanaan
PKH di Kabupaten Tulungagung, ternyata
tidak tersedia secara optimal. Utamanya
yang berkaitan dengan komponen
kesehatan. Data akhir yang tersedia di
Dinsos Kabupaten Tulungagung hanya
berupa tabel laporan keuangan
pelaksanaan PKH. Bahkan, laporan
cakupan Kesehatan Ibu Anak (KIA) yang
bersifat kuantitatif tidak tersedia dengan
jelas, melainkan hanya berbentuk total
bantuan dana untuk setiap penerima PKH.
Cakupan kesehatan merupakan hasil akhir
dari implementasi komponen kesehatan
yang harus dilaksanakan peserta PKH.
Komponen kesehatan tersebut meliputi
imunisasi bagi anak, distribusi tablet
vitamin A, pemantauan tumbuh kembang
anak, distribusi tablet FE bagi ibu,
pelayanan antenatal care, proses
persalinan ibu, maupun pelayanan
postnatal care bagi ibu (Depsos RI,
2007).

Berdasarkan data dan fakta yang
telah dijabarkan maka masalah  dalam
penelitian ini adalah masih kurang
optimalnya implementasi PKH komponen
kesehatan di Kabupaten Tulungagung.
Padahal  untuk mencapai tujuan suatu
program, implementasi harus dilakukan
secara tepat.

Salah satu kecamatan di Kabupaten
Tulungagung yang masih memiliki
kondisi pelayanan kesehatan cukup
rendah adalah Kecamatan Tanggung-
gunung. Kecamatan Tanggunggunung
memiliki luas wilayah terbesar di
Kabupaten Tulungagung, yakni 117,73
km2, namun hanya memiliki 1 dokter, 21
bidan, dan 28 dukun bayi. Fasilitas
pelayanan kesehatan di Kecamatan
Tanggunggunung terdapat 1 Puskesmas, 3
Puskesmas Pembantu, dan 3 Polindes.
Sedangkan kunjungan KIA masih cukup
rendah yakni 10,48% dari total penduduk
di Kecamatan Tanggunggunung (BPS dan
Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2011).

Guna mengetahui kondisi
pelaksanaan PKH komponen kesehatan
secara lebih lanjut, penulis melakukan
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survey pendahuluan kepada sepuluh orang
masyarakat penerima PKH komponen
kesehatan di Kecamatan Tanggung-
gunung, Kabupaten Tulungagung. Saat
melahirkan, sembilan dari sepuluh
responden mengatakan dibantu bidan
sebagai tenaga medis. Satu orang dibantu
oleh dukun. empat dari sepuluh responden
juga menyatakan bahwa saat proses
kelahiran, peserta tidak memperoleh
fasilitas yang gratis, melainkan harus
membayar sendiri. Sedangkan untuk
postnatal care tujuh dari sepuluh
responden tidak melakukannya secara
lengkap. Seharusnya peserta PKH
melakukan postnatal care sekurangnya
sebanyak dua kali, namun tiga responden
menyatakan hanya melakukan sebanyak
satu kali, sedangkan empat orang lainnya
tidak melakukan sama sekali., jadi dari
berbagai kondisi peserta PKH dalam
melaksanakan tujuh protokol pelayanan
kesehatan, hanya dua orang yang telah
dibantu secara lengkap oleh PKH.

Saat diberikan pertanyaan terkait
sikap untuk melanjutkan seluruh protokol
pelayanan kesehatan bagi peserta PKH
jika suatu saat nanti PKH dihentikan,
empat dari sepuluh responden menyatakan
sikap kepasrahan. Sikap ini terlihat dari
jawaban untuk memperhitungkan kondisi
keuangan terlebih dahulu, bila cukup
maka akan melakukan, bila tidak cukup
maka tidak akan melakukan.

Kurang optimalnya implementasi
komitmen PKH komponen kesehatan oleh
peserta PKH  salah satunya dapat terjadi
karena niat yang kurang baik. Hal tersebut
sesuai dengan teori Integrated Behavioral
Model (IBM), yaitu salah satu teori untuk
menganalisis penyebab individu
melaksanakan suatu perilaku atau tidak.
Faktor penentu yang paling penting dari
perilaku pada IBM adalah niat untuk
melakukan tindakan di samping ada faktor
lain yang juga mempengaruhi. Niat pada
teori IBM dipengaruhi oleh attitude,
perceived norm, dan personal agency
(Glanz et al., 2008). Oleh karena itu,
penelitian ini memiliki tujuan untuk
menilai implementasi komitmen PKH
komponen kesehatan oleh peserta PKH,
mengidentifikasi karakteristik peserta
PKH, menganalisis hubungan antara niat
peserta PKH dengan  implementasi

komitmen PKH komponen kesehatan,
mengidentifikasi attitude, perceived norm,
dan personal agency peserta PKH untuk
berperilaku sehat sesuai komitmen PKH
komponen kesehatan, serta menganalisis
hubungan attitude, perceived norm, dan
personal agency peserta PKH dengan niat
peserta PKH untuk mengimplementasikan
komitmen PKH komponen kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah
observasional bersifat analitik, desain
cross sectional. Bersifat cross sectional
karena data yang dikumpulkan pada suatu
waktu tertentu digunakan untuk
menggambarkan keadaan dan kegiatan
pada waktu tersebut. Variabel independen
pada penelitian ini adalah niat, attitude,
perceived norm, dan personal agency
peserta PKH, sedangkan variabel
dependen yaitu niat dan implementasi
komitmen PKH komponen kesehatan.

Populasi dari penelitian ini adalah
peserta PKH yang termasuk dalam
penerima PKH komponen kesehatan di
Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten
Tulungagung. Total populasi adalah 202
orang. Sedangkan jumlah sampel yang
digunakan pada penelitian ini adalah 67
orang. Cara penentuan sampel yaitu
dengan menggunakan teknik simple
random sampling dan cara pengambilan
sampel menggunakan lottery technique.

Penelitian ini dilakukan di UPPKH
Kecamatan di daerah cakupan UPPKH
Kabupaten Tulungagung, tepatnya di
Kecamatan Tanggunggung, Kabupaten
Tulungagung. Proses penelitian selesai
dilakukan dalam kurum waktu 6 bulan
dari Bulan Desember 2013 sampai Bulan
Juni 2014.

Teknik pengumpulan data yang
dilakukan pada penelitian ini adalah
wawancara dengan panduan pertanyaan
yang ada dalam kuesioner dan ditujukan
kepada responden (peserta PKH).
Sedangkan untuk pengumpulan data
komitmen PKH komponen kesehatan
dilakukan dengan mengidentifikasi
registrasi kohort ibu hamil, bayi, dan
balita pada bidan desa atau peserta PKH.

Pengolahan data kuantitif dilakukan
dengan melakukan  analisis data (editing,
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coding, scoring, tabulating). Berikutnya
secara berturu-turut dilanjutkan dengan
pembuatan pembahasan, kesimpulan, dan
saran. Analisis data kuantitatif dilakukan
dengan menggunakan analisis univariat
untuk menyajikan frekuensi dan
persentase. Identifikasi hubungan antara
attitude, perceived norm, dan personal
agency peserta PKH dengan niat peserta
PKH, yaitu menggunakan uji spearman.
Identifikasi hubungan antara niat peserta
PKH dengan implementasi komitmen
PKH komponen kesehatan, yaitu
menggunakan uji spearmen.

HASIL

Menurut hasil observasi selama
penelitian, Kecamatan Tanggunggunung
merupakan daerah pegunungan dengan
kondisi jalan yang cukup sulit ditempuh.
Beberapa lokasi bahkan memiliki jalanan
terjal yang terbuat dari bebatuan yang
tidak rata. Jalanan sering kali rusak
meskipun sudah diaspal. Kondisi tersebut
dipersulit dengan tempat tinggal
penduduk yang saling berjauhan. Pada
umumnya jarak antara satu dusun dengan
dusun lain terpisah cukup jauh. Selain
perumahan penduduk, sebagian besar
lahan di Kecamatan Tanggunggunung
merupakan ladang ataupun hutan yang
masih terjaga keasliannya.

Menurut BPS dan Bappeda
Kabupaten Tulungagung (2012) kondisi
Kecamatan Tanggunggunung dilihat dari
aspek kesehatan, yakni fasilitas kesehatan,
yang terdiri dari 1 puskesmas, 3
puskesmas pembantu, dan 3 polindes,
tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter
umum, 1 dokter gigi, 10 perawat
kesehatan, 8 bidan desa, 3 bidan, dan 11
tenaga KIA dan Usaha KIA yang terdiri
dari 1 dokter, 21 bidan/perawat kesehatan,
dan 28 dukun bayi.

Implementasi Komitmen PKH
Komponen Kesehatan oleh Peserta
PKH

Komitmen PKH komponen
kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh
peserta PKH pada dasarnya adalah untuk
mewujudkan peningkatan upaya KIA,
yaitu meliputi periksa kehamilan,

pertolongan proses kelahiran, periksa
nifas, dan kunjungan ke posyandu bagi
balita. Seluruh komitmen tersebut dapat
diakses oleh peserta PKH secara gratis.
Khusus untuk upaya perbaikan kesehatan
ibu yaitu periksa hamil, melahirkan, dan
periksa nifas cara mengaksesnya harus
dilakukan di tempat pelayanan kesehatan
milik pemerintah dengan menggunakan
kartu PKH dan Kartu Keluarga (KK).
Beberapa tempat pelayanan kesehatan
yang dapat digunakan adalah Puskesmas,
Pustu, Poskesdes, ataupun Posyandu.

Distribusi implementasi PKH
komponen kesehatan oleh peserta PKH
dibedakan  menjadi beberapa
pengelompokan, yaitu sangat patuh,
patuh, kurang patuh, dan tidak patuh.
Penilaian didasarkan sesuai kategori
responden, yaitu untuk ibu, anak usia
kurang dari satu tahun, atau anak usia satu
sampai lima tahun.

Tabel 1. Distribusi Responden menurut
Implementasi PKH Komponen
Kesehatan  di Kecamatan
Tanggunggunung  Kabupaten
Tulungagung, Bulan Juni Tahun
2014

Implementasi
Komitmen PKH
Komponen Kesehatan

Jumla
h

(%)

Sangat patuh 26 38,8
Patuh 20 29,9
Kurang patuh 18 26,9
Tidak patuh 3 4,5
Total 67 100

Implementasi komitmen PKH
komponen kesehatan oleh responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung sebagian besar sangat patuh
(38,8%). Namun demikian, ada responden
yang memiliki implementasi kurang patuh
(26,9%) dan tidak patuh (4,5%).

Karakteristik Peserta PKH
Sasaran peserta PKH pada dasarnya

adalah seorang ibu. Ibu memiliki
pengaruh yang cukup besar dalam sebuah
keluarga, termasuk masalah kesehatan.
Masalah KIA yang menjadi fokus tujuan
dalam implementasi PKH tentu dapat
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dilaksanakan dengan baik, salah satunya
jika ibu memiliki latar belakang yang
mendukung. Karakteristik peserta PKH
yang ingin diketahui pada penelitian ini
adalah usia, tingkat pendidikan, dan jenis
pekerjaan peserta PKH.

Karakteristik peserta PKH menurut
usia dibedakan menjadi beberapa
pengelompokan, yaitu <20 tahun, 20-29
tahun, 30-39 tahun, dan >39 tahun.

Tabel 2. Distribusi Responden  menurut
usia di Kecamatan Tanggung-
gunung  Kabupaten Tulung-
agung, Bulan Juni Tahun 2014

Kelompok Usia Jumlah (%)
<20 tahun 1 1,5
20-29 tahun 17 25,4
30-39 tahun 29 43,3
>39 tahun 20 29,9
Total 67 100

Sesuai hasil penelitian,
menunjukkan bahwa sebagian besar
responden di Kecamatan Tanggung-
gunung Kabupaten Tulungagung memiliki
kelompok usia 30-39 tahun  (43,3%).
Paling rendah adalah kelompok usia <20
tahun (1,5%).

Kelompok usia peserta PKH saat
bandingkan dengan implementasi
komitmen PKH komponen kesehatan
didapatkan hasil, yaitu kelompok usia
yang paling tinggi masuk pada kategori
implementasi sangat patuh adalah
kelompok usia 30-39 tahun. Kelompok
usia yang paling tinggi masuk pada
kategori implementasi tidak patuh adalah
kelompok usia 20-29 tahun. Tingkat
kepatuhan sangat patuh, patuh, kurang
patuh  didominasi oleh kelompok usia 30-
39 tahun. Hal tersebut bisa terjadi karena
jumlah terbanyak dari responden adalah
pada kelompok usia 30-39 tahun.

Karakteristik peserta PKH menurut
tingkat pendidikan dibedakan menjadi
beberapa pengelompokan, yaitu tidak
lulus SD, SD, SMP, SMA, dan perguruan
tinggi.

Berikut karakteristik peserta PKH
menurut tingkat pendidikan akan di
sajikan dalam tabel 3 yaitu sebagai
berikut:

Tabel 3. Distribusi Responden  menurut
tingkat pendidikan di
Kecamatan Tanggunggunung
Kabupaten Tulungagung, Bulan
Juni Tahun 2014

Tingkat
Pendidikan

Jumlah (%)

Tidak lulus SD 7 10,4
SD 38 56,7
SMP 20 29,9
SMA 2 3,0
Perguruan tinggi 0 0
Total 67 100

Sebagian besar responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung memiliki tingkat pendidikan
SD (56,7%), sedangkan untuk tingkat
pendidikan perguruan tinggi tidak ada
sama sekali (0%). Tingkat pendidikan
responden yang rendah dapat terjadi
karena beberapa alasan. Salah satunya
alasan yang ditemukan di lapangan adalah
karena faktor kemiskinan yang dialami
keluarga  penerima bantuan. Umumnya
penerima bantuan PKH merupakan
masyarakat dengan tingkat perekonomian
rendah yang diiringi dengan tingkat
pendidikan yang rendah juga. Kondisi
tersebut sejalan dengan hasil penelitian
dari Nindika (2011) bahwa, mayoritas
pendidikan peserta PKH di Kelurahan
Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat
hanya setingkat SD sebanyak 43 orang
(65,15%).

Sebaran pendidikan yang dikaitkan
dengan tingkat implementasi PKH
komponen kesehatan menunjukkan hasil
bahwa seluruh kategori tingkat
pendidikan didominasi oleh SD. Hal
tersebut dapat terjadi karena tingkat
pendidikan terbanyak adalah SD.

Distribusi jenis pekerjaan peserta
PKH dibedakan menjadi beberapa
pengelompokan sesuai jawaban peserta.
Berdasarkan jawaban yang sudah
terkumpul diperoleh jenis pekerjaan dari
peserta PKH, yaitu petani, ibu rumah
tangga, pedagang, wiraswasta, dan buruh.
Jenis pekerjaan yang dimaksud yaitu
pekerjaan utama yang dilakukan peserta
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PKH dan masih dikerjakan  ketika
wawancara penelitian dilaksanakan.

Tabel 4. Distribusi Responden  menurut
Jenis Pekerjaan di Kecamatan
Tanggunggunung  Kabupaten
Tulungagung, Bulan Juni Tahun
2014

Jenis Pekerjaan Jumlah (%)
Petani 49 73,1
Ibu Rumah Tangga 13 19,4
Pedagang 1 1,5
Wiraswasta 3 4,5
Buruh 1 1,5
Total 67 100

Sebagian besar responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung memiliki pekerjaan sebagai
petani (73,1%) dan yang paling sedikit
adalah sebagai pedagang dan buruh
(1,5%). Persentase peserta PKH yang
merupakan ibu rumah tangga saja
memiliki jumlah 19,4%. Angka tersebut
menggambarkan bahwa peserta PKH
secara umum berusaha untuk membantu
keluarganya meningkatkan kesejahteraan
hidup dengan bekerja.

Sebaran jenis pekerjaan ketika
dikaitkan dengan implementasi komitmen
PKH komponen kesehatan menunjukkan
hasil yaitu jenis pekerjaan yang paling
tinggi masuk pada kategori implementasi
sangat patuh, patuh, dan kurang patuh
adalah petani. Jenis Pekerjaan yang paling
tinggi masuk pada kategori implementasi
tidak patuh adalah ibu rumah tangga.

Niat Peserta PKH
Niat  responden dinilai dengan

menggunakan tiga buah pertanyaan.
Pilihan jawaban yang disediakan ada
empat buah yang disesuaikan dengan
skala likert. Aspek niat yang dinilai
adalah niat untuk terlibat aktif dalam
perkumpulan kelompok PKH, niat
melaksanakan kunjungan ke pelayanan
kesehatan untuk ibu dan anak, dan  niat
menggunakan bantuan dana untuk
perbaikan upaya KIA.  Distribusi niat
peserta PKH dibedakan  menjadi beberapa
pengelompokan, yaitu tinggi, sedang, dan
rendah.

Sebagian besar responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung memiliki niat sedang
(88,1%).  Tidak ada seorangpun dari
responden yang memiliki niat rendah
(0%). Sebagian besar responden  dengan
implementasi sangat patuh memiliki niat
sedang (29,9%). Pada responden dengan
implementasi tidak patuh  memiliki niat
sedang (3%). Adapun untuk menganalisis
hubungan antara niat dengan
implementasi PKH komponen kesehatan
maka dilakukan uji spearman. Hasil uji
spearman menunjukkan nilai P value
sebesar 0,157, artinya tidak ada hubungan
yang signifikan antara niat dengan
implementasi PKH komponen kesehatan.

Attitude Peserta PKH
Sikap (attitude) adalah keseluruhan

sifat menyenangkan atau tidak yang
dirasakan seseorang untuk menjalankan
perilaku (Glanz et al., 2008). Sikap
responden dinilai dengan menggunakan
enam buah pertanyaan. Pilihan jawaban
yang disediakan ada empat buah yang
disesuaikan dengan skala likert. Aspek
attitude yang dinilai adalah kepercayaan
terhadap bantuan dana dari PKH
mencukupi untuk pelaksanaan seluruh
PKH komponen kesehatan. kewajiban
periksa kehamilan empat kali menjaga
kesehatan ibu dan anak, melahirkan
ditempat pelayanan kesehatan dan dibantu
petugas kesehatan lebih aman untuk ibu
dan anak, memeriksa dua kali setelah
melahirkan dapat mencegah dari
komplikasi, membawa anak rutin ke
posyandu maka tumbuh kembang anak
terpantau baik, mampu melanjutkan upaya
kesehatan sendiri jika suatu saat PKH
diberhentikan. Distribusi attitude peserta
PKH dibedakan menjadi beberapa
pengelompokan, yaitu  tinggi, sedang, dan
rendah.

Sebagian besar responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung memiliki attitude sedang
(94%).  Tidak ada seorangpun dari
responden yang memiliki attitude rendah
(0%). Sebagian besar responden dengan
niat tinggi  memiliki attitude sedang (9%).
Responden  dengan  niat sedang memiliki
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attitude sedang (85,1%). Adapun untuk
menganalisis hubungan antara niat dan
attitude maka dilakukan uji spearman. Ho
ditolak bila P value < α. Sesuai hasil uji
spearman menunjukkan nilai P value
sebesar 0,015 dengan  α  sebesar 0,05 jadi
artinya ada hubungan yang signifikan
antara niat dengan attitude. Koefisien
korelasi pearson yang dihasilkan adalah
0,335, nilai tersebut mendekati nilai 0
(nol) sehingga korelasi yang terjadi adalah
korelasi positif. Menurut Hidayat (2007)
hubungannya masuk pada kategori lemah
karena berada di antara 0,200-0,399.

Perceived Norm Peserta PKH
Norma yang dirasakan (perceived

norm) mencerminkan tekanan sosial yang
dirasakan seseorang untuk menjalankan
atau tidak suatu perilaku tertentu. Konsep
ini menyangkut  identitas sosial yang kuat
dalam budaya tertentu yang merupakan
indikator pengaruh normatif (Glanz et al.,
2008). Perceived norm responden dinilai
dengan menggunakan delapan belas
pertanyaan. Pilihan jawaban yang
disediakan ada empat buah yang
disesuaikan dengan skala likert. Aspek
perceived norm yang dinilai adalah
kepercayaan terhadap pendamping PKH
dalam menyampaikan hak, kewajiban, dan
manfaat PKH komponen kesehatan,
kepercayaan terhadap pengetahuan
kesehatan dari pendamping, keinginan
pendamping dalam mewujudkan
kesehatan ibu anak, pelaksanaan tugas
pendamping, dan peran pendamping
dalam menyelesaikan masalah terkait
pelayanan kesehatan. Selain perceived
norm terkait pendamping PKH, aspek lain
yang dinilai adalah perceived norm yang
berhubungan dengan bidan, yaitu
kemampuan bidan dalam memberi
pelayanan terbaik saat periksa kehamilan,
saat menolong proses persalinan, bidan
mampu menyelesaikan masalah jika
menemui kondisi kegawatdaruratan, bidan
mampu mengatasi komplikasi, imunisasi
yang diberikan bidan memberi manfaat
terbaik, dan bidan tidak membeda-
bedakan responden selaku peserta PKH
atau masyarakat umum.

Perceived norm peserta PKH
terhadap peserta PKH yang lain dapat
diketahuai dari beberapa aspek, yaitu

dukungan peserta PKH yang lain dan
mengingatkan jika lupa ke pelayanan
kesehatan. Perceived norm yang terakhir,
yaitu berkaitan dengan ketua kelompok
yang meliputi kebenaran informasi yang
disampaikan ketua kelompok, keterlibatan
ketua kelompok dalam menyelesaikan
masalah jika responden kesulitan
menghubungi pendamping PKH dan
bidan, dukungan ketua kelompok,
pelaksanaan tugas ketua kelompok,
keteladanan ketua kelompok dalam
pelaksanaan PKH. Distribusi perceived
norm peserta PKH dibedakan  menjadi
beberapa pengelompokan, yaitu tinggi,
sedang, dan rendah.

Sebagian besar responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung memiliki perceived norm
sedang (89,6%).  Tidak ada seorangpun
dari responden yang memiliki perceived
norm rendah (0%). Sebagian besar
responden dengan  niat tinggi  memiliki
perceived norm tinggi (7,5%). Responden
dengan  niat sedang memiliki perceived
norm sedang (85,1%). Adapun untuk
menganalisis hubungan antara niat dan
perceived norm maka dilakukan uji
spearman. Sesuai hasil uji spearman
menunjukkan nilai P value sebesar 0,000
dan  α =0,01 artinya ada hubungan yang
signifikan antara niat dengan perceived
norm. Koefisien korelasi pearson yang
dihasilkan adalah 0,627 sehingga korelasi
yang terjadi adalah korelasi positif.
Menurut Hidayat (2007)  hubungannya
masuk pada kategori kuat karena berada
di antara 0,600-0,799.

Personal Agency Peserta PKH
Agen pribadi (personal agency)

merupakan pengaruh seseorang untuk
bertahan pada fungsinya sendiri dan
kondisi di lingkungan (Glanz et al., 2008).
Personal agency responden dinilai
dengan menggunakan lima buah
pertanyaan. Pilihan jawaban yang
disediakan ada empat buah yang
disesuaikan dengan skala likert. Aspek
personal agency yang dinilai adalah
kepercayaan terhadap waktu pelaksanaan
pelayanan kesehatan untuk ibu tidak
mengganggu aktivitas yang lain,  waktu
pelayanan kesehatan untuk anak tidak
mengganggu aktivitas yang lain, dan
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responden mampu menggunakan waktu
yang diberikan untuk pelayanan kesehatan
dengan sebaik mungkin. Selain itu juga
dinilai personal agency terhadap fasilitas
kesehatan yang meliputi kepercayaan
bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia di
tempat pelayanan kesehatan merupakan
fasilitas terbaik yang responden  peroleh
serta tidak adanya resiko dari fasilitas
kesehatan yang ada di tempat pelayanan
kesehatan.  Distribusi personal agency
peserta PKH dibedakan  menjadi beberapa
pengelompokan, yaitu tinggi, sedang, dan
rendah.

Sebagian besar responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung memiliki personal agency
sedang (95,5%).  Tidak ada seorangpun
dari responden yang memiliki personal
agency rendah (0%). Sebagian besar
responden dengan  niat tinggi  memiliki
personal agency sedang (9%).
Responden  dengan  niat sedang memiliki
personal agency sedang (86,6%). Adapun
untuk menganalisis hubungan antara niat
dan personal agency maka dilakukan uji
spearman. Sesuai hasil uji spearman
menunjukkan nilai P value sebesar 0,002
dan α =0,01, artinya ada hubungan yang
signifikan antara niat dengan personal
agency. Koefisien korelasi pearson yang
dihasilkan adalah 0,365 sehingga korelasi
yang terjadi adalah korelasi positif.
Menurut Hidayat (2007)  hubungannya
masuk pada kategori lemah karena berada
di antara 0,200-0,399.

PEMBAHASAN

Implementasi Komitmen PKH
Komponen Kesehatan oleh Peserta
PKH

Perilaku merupakan cerminan
kongkret yang tampak dalam sikap,
perbuatan dan kata-kata yang muncul
karena proses pembelajaran, rangsangan
dan lingkungan (Tu’u, 2004).
Implementasi komitmen PKH komponen
kesehatan oleh responden di Kecamatan
Tanggunggunung Kabupaten Tulung-
agung termasuk salah satu bentu perilaku.
Implementasi tersebut dibedakan menjadi
empat kategori, yaitu sangat patuh
(38,8%), patuh (29,9%), kurang patuh

(26,9%), tidak patuh (4,5%). Sebagian
besar implementasi masuk pada kategori
sangat patuh.

Menurut Depsos RI (2007) pada
PKH komponen kesehatan peserta PKH
diwajibkan melakukan persyaratan
tertentu apabila anggota keluarga terdiri
dari anak usia 0-6 tahun dan/atau ibu
hamil/nifas. Apabila peserta tidak
memenuhi komitmennya dalam satu
triwulan maka besaran bantuan yang
diterima akan berkurang. Aturan tersebut
harusnya menjadi pedoman utama agar
implementasi komitmen PKH komponen
kesehatan dilakukan secara sangat patuh
atau 100% terpenuhi. Jika tidak bisa
setidak-tidaknya masih pada kategori
patuh.

Masih adanya implementasi yang
masuk pada kategori kurang patuh dan
tidak patuh menunjukkan masih adanya
perilaku kesehatan yang tidak baik dari
ibu utamanya sebagai penerima bantuan
dan pelaksana komitmen program.
Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil
indept interview dengan salah seorang
informan bidan yang menyebutkan bahwa
tidak ada perubahan perilaku yang
signifikan dari peserta PKH dalam
melakukan kunjungan ke pelayanan
kesehatan dari tahun-ketahun, khususnya
untuk kesehatan ibu.

Upaya perbaikan implementasi
komitmen PKH komponen kesehatan oleh
pesertaPKH masih sangat perlu dilakukan.
Tentunya dengan bantuan stakeholder
terkait yaitu pendamping PKH dan bidan.
Berbagai permasalahan yang dialami
responden sehingga menjadi hambatan
bagi implementasi komitmen PKH
komponen kesehatan perlu diselesaikan
dengan serius. Adapun beberapa masalah
yang responden alami sesuai hasil
penelitian yaitu  bantuan dana PKH tidak
turun sesuai jadwal atau terlambat turun,
kelompok tidak rutin setiap bulan,
beberapa responden tidak mengetahui
bahwa pelayanan kesehatan untuk ibu
hamil, melahirkan, dan nifas bersifat
gratis, jalan sulit dilalui, lupa ke
pelayanan kesehatan, balita sakit atau
rewel, serta kepercayaan yang kurang
terhadap bidan. Menurut Tranmianingsih
dkk. (2012) beberapa faktor penyebab
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yang berhubungan dengan masalah ibu
tidak melakukan kunjungan ke pelayanan
kesehatan meliputi pendidikan, dukungan
keluarga, dan  jarak tempat tinggal atau
situasi kurang mendukung.

Menurut Tranmianingsih dkk.
(2012) umur seorang ibu akan
mempengaruhi perilaku dalam pola asuh
terhadap anak balitanya. Semakin tinggi
umur seorang ibu, semakin banyak
pengalaman dalam  pola asuh anak,
sehingga semakin bijaksana dalam
merawat dan mengasuh anak. Sebaliknya
semakin muda umur seorang ibu,
pengalamannya dalam mengasuh balita
masih kurang.

Sebaran usia responden yang
dikaitkan dengan implementasi PKH di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung secara umum menunjukkan
bahwa tingkat kepatuhan sangat patuh,
patuh, kurang patuh  didominasi oleh
kelompok usia 30-39 tahun. Pada usia 30-
39 tahun  dianggap sudah mempunyai
kemampuan melakukan pola asuh yang
baik. Selain itu, tentunya responden
dianggap mampu melaksanakan upaya
perbaikan untuk dirinya sendiri atau
pemenuhan komitmen PKH komponen
kesehatan untuk ibu, baik saat hamil,
melahirkan, atau nifas.  Sedangkan dari
hasil disebutkan bahwa kelompok usia
yang paling besar memiliki tingkat
kepatuhan tidak patuh adalah kelompok
usia 20-29 tahun (3%).

Rendahnya tingkat pendidikan salah
satunya menyebabkan tingkat pemahaman
seseorang juga rendah. Pemahaman yang
rendah dapat mengakibatkan  mindset
atau pola pikir yang kurang baik terhadap
sesuatu hal, khususnya upaya perbaikan
KIA. Kondisi tersebut sejalan dengan
hasil penelitian Erlina (2013) masalah
kesehatan ibu dan perinatal merupakan
masalah nasional yang perlu mendapat
prioritas utama, karena sangat
menentukan kualitas sumber daya
manusia pada generasi mendatang. Ada
banyak faktor yang menjadi penyebab
keadaan tersebut, yaitu  salah satunya
adalah pengetahuan yang minim tentang
resiko kehamilan.  Pengetahuan yang
minim diakibatkan karena rendahnya
tingkat pendidikan.

Menurut Agustianingrum (2011)
ada hubungan antara status pekerjaan ibu
dengan kunjungan balita ke posyandu.
Sesuai hasil penelitian diketahui bahwa
sebagian besar responden merupakan ibu
yang bekerja. 73,1% di antara responden
bekerja seorang petani. Responden lain
bekerja sebagai  pedagang, wiraswasta,
buruh, dan ibu rumah tangga. Tuntutan
pekerjaan yang harus ibu lakukan di
samping mengurus keluarga tentu menjadi
kesulitan tersendiri sehingga ada beberapa
responden yang lupa melakukan
kunjungan ke pelayanan kesehatan karena
kesibukan yang dialami. Hal tersebut
sesuai dengan salah satu keluhan yang
disampakan bidan desa mengenai
kesibukan ibu peserta PKH yang
mengakibatkan implementasi komitmen
PKH komponen kesehatan tidak begitu
optimal.

Niat Peserta PKH
Faktor yang paling penting dalam

seseorang berperilaku adalah adanya niat.
Sebelum seseorang melakukan suatu
tindakan tertentu, niat menjadi salah satu
hal yang harus dimiliki. Semakin kuat niat
seseorang dalam menjalankan suatu
perilaku maka akan memberikan hasil
yang optimal. Menurut Blalon (2014) niat
adalah sebuah indikasi dari kesiapan atau
keputusan individu untuk menunjukkan
suatu perilaku. Niat juga merupakan
ramalan penting dari sebuah keinginan
berperilaku yang secara pasti akan terjadi.
Niat dipengaruhi oleh attitude, perceived
norms, dan personal agency.

Niat responden dalam mengimple-
mentasikan komitmen PKH komponen
kesehatan dibedakan menjadi tiga
kategori, yaitu kuat, sedang, dan rendah.
Niat yang paling banyak dimiliki oleh
responden, yaitu sedang.

Sesuai hasil penelitian sebagian
besar niat responden masuk pada kategori
sedang. Setelah dilakukan uji hubungan
dengan menggunakan uji spearman
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan
yang signifikan antara implementasi PKH
komponen kesehatan dengan niat
responden. Hasil tersebut sesuai dengan
studi pertama tentang hubungan niat dan
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perilaku yang dilakukan Hagger et al.
(2004) bahwa studi yang dilakukannya
adalah yang pertama kali
mendemonstrasikan bahwa hubungan
antara niat dan perilaku bersifat
melemahkan sepanjang waktu. Belum
diketahui alasan pasti hal tersebut dapat
terjadi.

Attitude Peserta PKH
Attitude dari pelaksana program

tentu sangat mempengaruhi keberhasilan
atau kegagalan implementasi program.
Menurut Muthmainnah (2013) kebijakan
yang dilaksanakan pada umumnya
bukanlah hasil formulasi masyarakat
setempat yang lebih mengenal
permasalahan dan persoalan yang
dirasakan. Kebijakan publik biasanya
bersifat top down (dari atas ke bawah)
yang sangat mungkin para pengambil
keputusan tidak mengetahui dan tidak
mampu menyentuh kebutuhan, keinginan,
atau permasalahan yang harus
diselesaikan.

Kategori attitude responden yang
paling banyak adalah sedang.  Menurut
Muthmainnah (2013) sikap dipengaruhi
oleh pandangan  terhadap suatu kebijakan
dan cara melihat pengaruh kebijakan
tersebut terhadap kepentingan
organisasinya dan kepentingan
pribadinya. Informasi  yang diperoleh
pesera PKH setiap kali pertemuan
kelompok akan berpengaruh kepada
pengetahuan, keyakinan dan pendapat
mereka terhadap PKH. Selanjutnya sikap
peserta PKH juga akan terpengaruh oleh
informasi tersebut karena adanya
ketentuan yang ditetapkan oleh PKH yang
harus dipenuhi selama menjadi peserta
PKH (Wesman, 2011).

Kurang rutinnya pertemuan
kelompok merupakan salah satu sebab
responden memiliki kategori attitude
sedang. Kondisi tersebut sesuai dengan
hasil penelitian, yaitu ada beberapa
kelompok responden yang pertemuan
kelompoknya kurang rutin. Akibatnya
penyampaian informasi tentang program
tidak tersampaikan secara optimal.

Menurut Tranmianingsih dkk.
(2012) faktor usia merupakan faktor yang
mempengaruhi sikap/attitude seseorang

terhadap kegiatan  kemasyarakatan yang
ada. Masyarakat dari kelompok usia
menengah ke atas dengan keterikatan
moral kepada nilai dan norma masyarakat
yang lebih mantap, cenderung lebih
banyak yang berpartisipasi dari pada
kelompok usia lainnya.

Menurut Tranmianingsih dkk.
(2012) pendidikan dianggap dapat
mempengaruhi sikap hidup seseorang
terhadap lingkungannya,  suatu sikap
yang diperlukan bagi peningkatan
kesejahteraan seluruh masyarakat.
Rendahnya tingkat pendidikan erat
kaitannya dengan perilaku ibu dalam
memanfaatkan sarana kesehatan. Tingkat
pendidikan ibu yang rendah
mempengaruhi penerimaan informasi
sehingga pengetahuan tentang sarana
kesehatan terbatas. Tingkat pendidikan
ibu yang rendah juga merupakan
penghambat dalam pembangunan
kesehatan, hal tersebut disebabkan oleh
sikap dan perilaku yang mendorong
peningkatan kesehatan masih rendah.

Perceived Norm Peserta PKH
Kategori perceived norm terbanyak

pada responden adalah sedang. Kondisi
tersebut dapat terjadi karena budaya
masyarakat setempat yang belum cukup
mampu menempatkan kesehatan sebagai
prioritas utama. Hal tersebut sesuai
dengan hasil indept interview dengan
pendamping PKH yang menyebutkan
bahwa pada awal pelaksanaan PKH
masyarakat takut ke pelayanan kesehatan,
baik karena alasan ekonomi ataupu pola
pikir yang salah terkait kesehatan.

Meskipun tidak ada responden yang
memiliki kategori perceived norm rendah,
akan lebih baik jika dilakukan upaya
peningkatan perceived norm menjadi
kategori tinggi. Ada beberapa cara yang
dapat dilakukan agar norma seseorang
dapat meningkat. Menurut YIS dan
Dinkes Poliwali Mandar (2005)  di dalam
program kesehatan, agar diperoleh
perubahan perilaku yang sesuai dengan
norma kesehatan diperlukan usaha   yang
konkrit   dan   positif. Ada beberapa cara
yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan
kekuatan, kekuasaan atau dorongan,
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pemberian informasi, dan diskusi
partisipatif.

Personal Agency Peserta PKH
Kategori personal agency yang

tertinggi jumlahnya adalah sedang. Pada
kondisi tersebut responden memiliki
pengaruh sedang untuk bertahan pada
fungsi dirinya sebagai peserta PKH dan
kondisi lingkungan sebagai anggota
masyarakat secara umum yang tinggal di
daerah pegunungan di Kecamatan
Tanggunggunung Kabupaten Tulung-
agung.

Hubungan Attitude, Perceived Norm,
dan Personal Agency Peserta PKH
dengan Niat Peserta PKH untuk
Mengimplementasikan Komitmen PKH
Komponen Kesehatan

Menurut hasil penelitian, persentase
tertinggi adalah pada attidude sedang
dengan niat sedang. Setelah dilakukan uji
hubungan, menunjukkan bahwa attitude
responden  memiliki hubungan dengan
niat dalam mengimplementasikan
komitmen PKH komponen kesehatan.
Menurut Hagger et al. (2004) ada
hubungan antara attitude dengan niat dan
sifatnya adalah stabil. Menurut Mackenzie
(2000) dari penelitian di lapangan
psikologi sosial, ada hubungan antara
sikap dan niat, baik menggunakan
pendekatan profesional ataupun
pendekatan non-profesional. Selain itu,
attitude yang kuat secara khusus mampu
mengendalikan perilaku.

Perceived norm adalah sebuah
persepsi individu kepada penerimaannya
atau partisipasi dalam sebuah perilaku.
Ada dua tipe norma, yaitu injunctive dan
descriptive. Injuctive norm adalah
perilaku dan sikap yang dinilai benar oleh
kelompok. Sedangkan descriptive norm
adalah hubungan yang dirasakan dari
sebuah perilaku (Sheppard, 2011).

Menurut hasil penelitian, persentase
tertinggi adalah pada perceived  norm
sedang dengan niat sedang. Setelah
dilakukan uji hubungan, menunjukkan
bahwa perceived norm responden
memiliki hubungan dengan niat dalam
mengimplementasikan komitmen PKH
komponen kesehatan. Hal tersebut sesuai
dengan teori IBM yang menyatakan

bahwa perceived norm memiliki
hubungan dengan niat seseorang untuk
melakukan suatu perilaku tertentu (Glanz
et al., 2008).

Menurut hasil penelitian, persentase
tertinggi adalah pada personal agency
sedang dengan niat sedang. Setelah
dilakukan uji hubungan, menunjukkan
bahwa personal agency responden
memiliki hubungan dengan niat dalam
mengimplementasikan komitmen PKH
komponen kesehatan. Kondisi tersebut
sesuai dengan teori IBM yang
menyatakan bahwa personal agency
merupakan salah satu faktor utama yang
mempengaruhi niat berperilaku (Glanz, et
al., 2008).

KESIMPULAN

Implementasi komitmen PKH
komponen kesehatan oleh responden di
Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung sebagian besar masuk pada
kategori sangat patuh (38,8%).
Karakteristik peserta PKH, yaitu
kelompok usia responden sebagian besar
merupakan kelompok usia 30-39 tahun.
Kelompok usia yang masuk pada kategori
sangat patuh didominasi oleh kelompok
usia 30-39 tahun, sedangkan kelompok
usia yang tidak patuh didominasi oleh
kelompok usia 20-29 tahun. Tingkat
pendidikan responden didominasi oleh SD
dan kelompok tersebut mendominasi
untuk tingkat kepatuhan sangat patuh
ataupun tidak patuh. Sebagian besar jenis
pekerjaan responden adalah sebagai
petani. Jenis pekerjaan yang masuk pada
kategori sangat patuh didominasi oleh
petani, sedangkan jenis pekerjaan yang
tidak patuh didominasi oleh ibu rumah
tangga.

Sebagian besar niat responden
masuk pada kategori sedang. Tidak ada
hubungan antara niat dengan
implementasi komitmen PKH komponen
kesehatan. Hal tersebut terjadi karena
hubungan antara niat dan perilaku bersifat
melemahkan sepanjang waktu.

Sebagian besar attitude, perceived
norm dan personal agency responden
masuk pada kategori sedang. Ada
hubungan antara attitude dengan niat
untuk mengimplementasikan komitmen
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PKH komponen kesehatan dengan kuat
hubungannya masuk pada kategori lemah.
Ada hubungan antara dengan kuat
hubungan masuk pada kategori kuat. Ada
hubungan antara personal agency dengan
niat dengan kuat hubungannya masuk
pada kategori lemah. Ketiga hal tersebut
sesuai dengan teori IBM.
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