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ABSTRACT 

THE CORRELATION BETWEEN MASCULINITY AND HEALTH 
SERVICE UTILIZATION AMONG MEN IN EAST SURABAYA 

Descriptive Correlational Study 

By: Amalia Khasanah Ima Dudini 

Introduction: Men’s health becomes a trend of health care focus due low life 
expectancies among men. The low expectancies can caused by poor use of health 
service. Men have lower level of health service utilization than women. The label 
of man identity called masculinity, influences this condition. Methods: this study 
was aimed to illustrate the ideology masculinity, masculinity norms, and gender 
role conflict among men in East Surabaya and link it to the health service 
utilization. The sample of this study were 134 men aged 20-40 years old who live 
in East Surabaya. The independent variables were ideology masculinity, 
masculinity norms, and gender role conflict among men. The dependent variable 
was health service utilization among men. Data were collected using online and 
offline questionnaire then analyzed using Spearman Rho test. Results: The results 
study showed that ideology masculinity had no correlation with the health service 
utilization (p = 0,455), the masculinity norms had no correlation with the health 
service utilization (p = 0,654), and the gender role conflicts had no correlation 
with the health service utilization among men in East Surabaya (p = 0,300). 
Discussion: It can be concluded that masculinity which constructed of ideology 
masculinity, masculinity norms and gender role conflict had no correlation with 
health service utilization among men. Further studies should explore the other 
factors such as religious factor or income level to obtain the factors that may 
affect a health service utilization.  
 
Keyword: masculinity, ideology masculinity, masculinity norms, gender role 
conflict, health service utilization 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan pria saat ini menjadi tren dunia baru pada fokus area pelayanan 

kesehatan (Isacco et al. 2008). Hal ini karena pada umumnya pria menganggap 

dirinya baik-baik saja, merasa tidak memiliki keluhan kesehatan, dan cenderung 

menghindari pemeriksaan kesehatan dini (Bernales et al. 2016; Sullivan et al. 

2015). Di sisi lain, kecenderungan terhadap perilaku tidak sehat seperti perilaku 

merokok, memiliki pola tidur dan diet yang buruk, serta berisiko cedera fisik 

karena kecelakaan (Isacco et al. 2008) yang menyebabkan kelompok jenis 

kelamin ini lebih rentan terhadap penyakit dan risiko kematian pada usia muda 

(Gough & Brendan 2013; Seims et al. 2016). Kasus di atas diperparah dengan 

belum adanya fokus penanganan terhadap kesehatan pria dalam 17 poin SDGs 

(Sustainable Development Goals) seperti yang disebutkan pada poin 5 tentang 

kesetaraan gender dimana adanya kesetaraan dalam peningkatan akses, kontrol, 

dan kapabilitas terhadap pelayanan kesehatan (Nadia 2015; Wernham 2016). 

Isacco et al. (2008) menambahkan bahwa buruknya harapan hidup pada pria juga 

ditunjang oleh rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jika dibandingkan 

dengan kelompok wanita. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang 

dapat menjelaskan fenomena ini dan kontibutor terhadap  rendahnya kunjungan 

klien pria ke fasilitas kesehatan, utamanya di Indonesia.  

Sebanyak 20% kematian pria terjadi sebelum usia 65 tahun. Presentasi 

kematian dini ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok wanita 

(Seims et al. 2016). Menurut data World Health Organization (2010a), pada tahun 

1 
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2008 tingkat kematian sebelum usia 65 tahun pada pria secara umum di Amerika 

mencapai 3,5 juta penduduk, 500.000 lebih banyak jika dibandingan pada wanita 

(3 juta penduduk). Hal serupa juga terjadi secara umum di Eropa, dimana 

mencapai hampir 5 juta penduduk pria dan 4,5 juta penduduk wanita. Begitu juga 

pada pria di Afrika sejumlah 5,5 juta penduduk pria dan 5 juta penduduk wanita. 

Tingkat kematian pria sebelum usia 65 tahun dengan insiden tertinggi terdapat di 

Asia Tenggara dengan jumlah kematian pria hampir 8 juta penduduk sedangkan 

wanita mencapai 6,5 penduduk. Di Indonesia, data SDKI (Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia) 2012 mencatat tingkat kematian pria pada usia produktif 3,1 

per 1.000 penduduk di tahun 2012 sedangkan wanita berjumlah 2,5 per 1.000 

penduduk (Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik-BPS) et al. 2013). Badan 

Pusat Statistik Kota Surabaya (2016) melaporkan angka kematian pria di wilayah 

Surabaya Timur tahun 2015 terjadi sebanyak 2.605 lebih tinggi dari wanita 

(2.124). Hal ini mengindikasikan bahwa pria memiliki kecenderungan usia 

harapan hidup yang lebih pendek jika dibandingkan dengan wanita. World Health 

Organization (2010b) juga menyatakan bahwa salah satu kontributor kematian 

pria adalah penyakit kronis.  

World Health Organization (2010b) melaporkan bahwa 63% atau 

sebanyak 36 juta angka kematian global pada tahun 2008 disebabkan oleh Non-

Communicable Disease terutama penyakit jantung, diabetes, dan penyakit 

pernapasan kronis. Tingkat kematian pria akibat Non-Communicable Disease di 

negara berpenghasilan rendah dan menengah rata-rata mencapai 756 per 100.000 

sedangkan wanita 565 per 100.000. Seperti di Afrika, tingkat kematian pria pada 

usia produktif 844 per 100.000, lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka 
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kematian wanita (742 per 100.000). Sama dengan angka kejadian di Indonesia, 

serangan stroke pada pria di tahun 2013 terjadi sebanyak 12,1 per 1.000 populasi 

pria lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kejadian pada wanita (Kosen et 

al. 2014). Griffith (2015) mengatakan bahwa hal ini diperparah dengan 

kecenderungan perilaku pria untuk menunda mencari bantuan kesehatan serta 

perilaku berisiko terhadap prediktor penyakit. Penundaan pencarian bantuan 

kesehatan tersebut dibuktikan dengan jumlah kunjungan pasien di 62 puskesmas 

Kota Surabaya sejumlah 474.376 pasien dengan rincian 192.009 pasien pria dan 

282.727 pasien wanita (Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2014).  

Pemanfaatan layanan kesehatan yang buruk salah satunya dipengaruhi 

oleh label masyarakat terhadap identitas pria (McCabe, Marita P. et al. 2016). Pria 

dilabeli sebagai identitas yang mandiri, menjadi pemimpin dan menghindari 

emosi sejak usia dini. Anak laki-laki cenderung untuk dihukum baik secara fisik 

maupun psikis ketika menunjukkan emosi, mencari pertolongan, dan 

menunjukkan rasa sakit yang diadopsi sepanjang hidup (Isacco et al. 2008; 

McCabe, Marita P. et al. 2016). Label ini kemudian disebut dengan ideologi 

maskulinitas. Pemahaman tentang ideologi ini berpengaruh pada kecenderungan 

pria untuk enggan menyampaikan masalah kesehatan selama mampu 

mempertahankan aktifitas sehari-hari (Isacco et al. 2008; Lee & Owens 2002; 

Pachankis et al. 2014). Fokus pria pada hal ini ditengarai dapat menjadi 

penghambat dorongan berperilaku sehat (de Visser & McDonnell 2013). Powell et 

al. (2016) juga menjelaskan maskulinitas menyebabkan kecenderungan perilaku 

menunda mencari bantuan kesehatan (help-seeking behavior) saat terjadi 

permasalahan. Help-seeking behavior adalah pencarian informasi tentang masalah 
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kesehatan dengan mengunjungi pelayanan kesehatan atau melalui media informasi 

yang lain (Cornally & McCarthy 2011; Rickwood et al. 2012; Ybarra & Suman 

2006). Dampaknya seringkali pria mengalami keterlambatan penanganan penyakit 

dan berakibat pada prognosis yang buruk (Fish et al. 2015).  

 Levant & Wimer (2014a) menyatakan maskulinitas dibangun atas tiga 

faktor yakni ideologi maskulinitas tradisional (traditional masculinity ideology), 

norma maskulinitas (masculine norms), dan konflik peran gender (gender role 

conflict).  Traditional masculinity ideology membentuk keyakinan pada pria 

tentang pentingnya mengikuti standar yang ditetapkan untuk berperilaku seperti 

norma dan budaya setempat (Pleck et al. 2004b). Masculinity norms membentuk 

bagaimana pria bertindak, berpikir, dan merasa serta membatasi perilaku dengan 

cara yang tidak tepat (Mahalik et al. 2003). O’Neil (2008) dalam (O’Neil et al. 

2016) menjelaskan komponen gender role conflict adalah kondisi psikologis di 

mana peran gender yang ada dalam kehidupan sosial memiliki konsekuensi 

negatif untuk seseorang maupun orang lain. Menurut teori Precede-Proceed 

(Green & Kreuter 1991), kepercayaan dan norma tersebut mampu mempengaruhi 

perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat. Berdasarkan penjelasan 

fenomena di atas, penjelasan tentang faktor maskulinitas dengan kesadaran klien 

pria mengunjungi pelayanan kesehatan diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengadvokasi kebutuhan kesehatan pria yang selama ini belum mendapat 

perhatian, dan memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijakan terkait 

dalam upaya peningkatan outcome kesehatan dan usia harapan hidup pria. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah hubungan maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas  

pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi ideologi maskulinitas pria di wilayah Surabaya Timur  

2. Mengidentifikasi norma maskulinitas pria di wilayah Surabaya Timur  

3. Mengidentifikasi konflik peran gender maskulinitas pria di wilayah Surabaya 

Timur  

4. Mengidentifikasi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di 

wilayah Surabaya Timur  

5. Menganalisis hubungan ideologi maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria 

6. Menganalisis hubungan norma maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria 

7. Menganalisis hubungan konflik peran gender dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perkembangan 

ilmu keperawatan khususnya dalam ilmu keperawatan komunitas untuk 

mengetahui hubungan maskulinitas dengan tingkat pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur. 

1.4.2 Praktis 

1. Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas 

Hasil penelitian ini akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya dan Puskesmas wilayah Surabaya Timur sebagai pertimbangan 

kebijakan dalam meningkatkan status kesehatan dan usia harapan hidup 

kelompok pria. 

2. Responden  

Responden pada penelitian ini akan mendapatkan upaya pendidikan 

kesehatan tentang perlunya pemeriksaan kesehatan teratur sebagai tindakan 

promotif dan preventif. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Maskulinitas 

2.1.1 Definisi Maskulinitas 

Maskulinitas merupakan persepsi dan ideal diri tentang perilaku pria 

dalam sebuah peraturan tertentu (Connell 1995). Connell (1995) menyatakan 

bahwa maskulinitas dikenal sebagai substansi sebuah konstruksi sosial yang 

melambangkan tubuh pria namun tidak secara biologis. Pemahaman ini 

merupakan pola perilaku sosial yang dapat berbeda sesuai dengan lingkungan 

sosial tertentu (Connell & Messerschmidt 2005). Maskulinitas dapat dikatakan 

sebagai suatu stereotype tentang kepribadian, peran, penampakan fisik, atau 

orientasi seksual tentang pria (Muhadjir Darwin 1999). Perspektif maskulinitas 

pada kehidupan sosial dan budaya mampu menjadi penentu perilaku seseorang 

dan membentuk aspek mental, emosional, dan interpersonal (Bottorff et al. 2014). 

Pada akhirnya, muncul pemikiran masyarakat tentang laki laki bahwa pekerjaan 

sebagai fasilitas untuk mendapat kehormatan dan kesuksesan. Pria juga dianggap 

sebagai manusia yang kuat secara mental dan fisik, tidak boleh menyerah, 

rasional, percaya diri, dan mandiri. Masyarakat menilai seorang pria sebagai 

manusia yang tidak boleh mengeluh dan diharuskan untuk menahan rasa sakit, 

tenang. Anggapan tersebut berlanjut hingga larangan pria melakukan kegiatan 

yang feminin dan harus berani mengambil risiko, berkelahi, agresif, keras, dan 

mampu melakukan kegiatan yang berbahaya (Brod et al. 1994). 

Maskulinitas sering diposisikan pada kegiatan yang cenderung berbahaya 

dan diperlakukan sebagai fenomena yang sepenuhnya dibangun secara sosial 

7 
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(Stibbe 2004). Menurut Lee & Owens (2002), pria dapat membentuk maskulinitas 

dengan menghubungkan pekerjaan sehari-hari dan tingkat penghasilan sebagai 

hasil produksi maskulinitas. Ada juga yang disebut dengan hegemoni maskulinitas 

yang dipahami sebagai pola dimana terdapat dominasi pria terhadap perempuan 

(Connell & Messerschmidt 2005). Beberapa konteks menyebutkan bahwa 

hegemoni maskulintas mengacu pada perilaku yang buruk seperti kekerasan fisik 

namun hal tersebut tidak selalu terjadi dikarenakan banyak pola tentang hegemoni 

maskulinitas. Pria yang percaya pada konsep maskulinitas berdasarkan ras, suku, 

atau orientasi seksual memiliki status kesehatan yang cenderung buruk 

dibandingkan dengan pria yang tidak percaya pada konsep maskulinitas (Evans et 

al. 2010). Seorang pria dapat mengadopsi hegemoni maskulinitas apabila 

diinginkan namun pria tersebut juga dapat menghindari konsep tersebut. Oleh 

karena itu, representasi maskulinitas bukan tergantung pada karakteristik seorang 

pria melainkan penempatan posisi sebagai pria dalam situasi yang berbeda-beda 

(Connell & Messerschmidt 2005).  

2.1.2 Faktor yang Memengaruhi Maskulinitas 

Levant & Wimer (2014) menyebutkan faktor-faktor yang mendukung 

terbentuknya maskulinitas pada pria seperti ideologi maskulinitas tradisional 

(traditional masculinity ideology), norma maskulinitas (masculine norms), dan 

konflik peran gender (gender role conflict). 

1. Ideologi maskulinitas tradisional (traditional masculinity ideology) 

Ideologi maskulinitas merupakan keyakinan terhadap standar perilaku 

pria dalam suatu budaya (Pleck et al. 2004a). Thompson Eh et al. (1992; 

Thompson et al. 2015) menjelaskan ideologi maskulinitas merupakan 
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gambaran perilaku pria dalam norma sosial secara preskriptif dan proskriptif. 

Ideologi ini sebagai inti pembentukan sikap dan peran pria (Judith Worell 

2002). Walaupun terdapat keterlibatan ideal sebuah budaya, maskulinitas 

tersebut seharusnya tidak hanya dianggap sebagai norma budaya. Hubungan 

gender juga dibentuk melalui konstruksi yang sama termasuk 

ketenagakerjaan, kekerasan, seksualitas, pekerjaan rumah tangga, dan 

perawatan anak yang tidak dilakukan berulang-ulang (Connell & 

Messerschmidt 2005).  

Ideologi maskulinitas memiliki peran penting dalam proses 

pembatasan peran pria (Pleck et al. 2004a). Tingkat kepercayaan pria pada 

ideologi tersebut memengaruhi konsep dan standar peran pria secara 

subjektif. Hal tersebut juga mempengaruhi usaha pria memenuhi harapan 

terhadap pelaksanaan peran walaupun memiliki efek negatif. Ideologi ini 

memengaruhi cara berpikir seorang pria, bagaimana merasakan sesuatu, serta 

berperilaku yang tergantung pada waktu, tempat, dan kelompok tertentu. 

Levant et al. (2016) menyatakan ideologi maskulinitas tradisional memiliki 7 

dimensi: menghindari hal yang feminin, pembatasan emosional, ketangguhan 

dan agresifitas, mandiri, pencapaian kesuksesan, sikap yang tidak 

berhubungan dan objektif terhadap seksualitas,serta takut membenci 

homoseksual.   

2. Norma maskulinitas (masculine norms) 

Mahalik et al. (2005) dan Berger et al. (2013) mendefinisikan norma 

maskulinitas sebagai standar bagaimana pria harus berperilaku, berpikir, dan 

merasa serta dapat menyebabkan perilaku yang cenderung tidak sehat. Norma 
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ini berlaku ketika pria berada dalam situasi sosial yang menentukan perilaku 

tesebut diterima atau tidak.  Pria mempelajari peran apa yang diharapkan oleh 

masyarakat. Norma maskulinitas sudah dapat diidentifikasi mulai dari usia 

remaja yang tercermin dalam kegiatan di sekolah seperti lelucon dan ejekan 

terhadap anak laki-laki yang memiliki sifat feminin (Mahalik et al. 2003). 

Maskulinitas, menurut kesesuaian dengan sudut pandang norma peran 

gender, merupakan proses perjuangan seseorang dengan derajat yang sesuai 

atau tidak sesuai dalam norma maskulinitas yang berubah-ubah. Mahalik et 

al. (2003) menyebutkan lima komponen utama norma maskulinitas yakni 

pengaruh sosiokultural, norma berkomunikasi, faktor kelompok dan individu, 

tingkat kesesuaian, dan efek kesesuaian dengan masyarakat. Skala yang 

mencakup norma maskulinitas yaitu: kemenangan, pengendalian emosi, 

pengambilan risiko, playboy, kemandirian, prioritas pekerjaan, kontrol atas 

wanita, penolakan terhadap homoseksual, dan pencapaian status.  

3. Konflik peran gender (gender role conflict) 

Neil et al. (2016) menjelaskan konflik ini sebagai kondisi psikologis 

yang memiliki konsekuensi negatif untuk orang lain. Konflik peran gender 

mengaitkan masalah kogntif, afektif, perilaku, dan kesadaran yang 

disebabkan kurangnya pemahaman tentang peran gender di masyarakat. 

Komponen kognitif menentukan bagaimana pendapat pria tentang peran 

gender. Komponen afektif merupakan gambaran apa yang pria rasakan pada 

peran gender. Komponen perilaku menggambarkan tentang bagaimana 

seorang pria melakukan sebuah kegiatan, merespon dan berinteraksi dengan 

orang lain juga diri sendiri dikarenakan peran gender. Komponen kesadaran 
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menggambarkan bagaimana dinamika peran gender memengaruhi perilaku 

dan menimbulkan permasalahan. Konflik ini mengakibatkan pembatasan 

perilaku, devaluasi, atau melakukan tindakan kekerasan pada diri sendiri atau 

orang lain. Konflik peran gender dalam hubungan intrapersonal 

menyebabkan devaluasi peran gender dimana pria mendapatkan kritik ketika 

melanggar norma peran gender dan ideologi maskulinitas. Pembatasan peran 

gender juga berakibat pada pengendalian perilaku individu, membatasi 

potensi, dan mengurangi kebebasan manusia. O’neil (1986) mengembangkan 

skala pengukuran konflik peran gender seperti kesuksesan, kekuasaan, dan 

persaingan; pembatasan mengungkapkan emosi; dan pembatasan perilaku 

mengasihi antar pria. Pembatasan untuk mengungkapkan emosi memengaruhi 

sikap pria dalam mencari bantuan kesehatan karena pria enggan untuk 

mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Hal tersebut juga dapat 

dipengaruhi oleh anggapan tentang kekuatan dan kontrol diri. Seorang pria 

akan merasa gagal memenuhi peran jika mengungkapkan keluhan dan 

kelemahan yang dirasakan (Good et al. 1989). Konflik peran gender pada pria 

terjadi ketika dalam situasi seperti berikut: (O’neil 2008) 

1) Mengalami transisi peran gender atau menghadapi perkembangan tugas 

yang sulit selama masa hidup 

2) Menyimpang atau melanggar norma peran gender  

3) Mencoba menemukan atau gagal menemukan norma peran gender 

4) Mengalami perbedaan antara konsep diri yang sebenarnya dan konsep diri 

ideal mereka, berdasarkan stereotype peran gender dan ideologi 

maskulinitas  
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5) Devaluasi personal, membatasi, atau menyakiti diri sendiri karena gagal 

memenuhi norma ideologi maskulinitas 

6) Pengalaman devaluasi personal, dibatasi, dan dilukai orang lain karena 

menyesuaikan diri atau menyimpang dari ideologi maskulinitas 

7) Devaluasi personal, membatasi, dan menyakiti orang lain karena 

penyimpangan dari atau sesuai dengan norma ideologi maskulinitas 

2.1.3 Rekonstruksi Maskulinitas 

Konstruksi sosial tentang maskulinitas sebagai fenomena sosial yang 

dibentuk dari interaksi sosial yang mempengaruhi persepi individu (Bottorff et al. 

2014). Wandi (2015) dan Bottorff et al. (2014) menjelaskan maskulinitas sangat 

dipengaruhi oleh budaya, ras, status sosial dan ekonomi, usia, serta identitas sosial 

sehingga nilai maskulinitas bisa berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang 

lainnya. Pria harus mengarahkan dirinya untuk mematuhi aturan tertulis maupun 

tak tertulis seperti tidak diperbolehkan menangis, bertingkah gemulai, dan 

berbagai sifat wanita agar sesuai dengan nilai maskulinitas yang ada dalam suatu 

daerah. Darwin (1999) menggambarkan maskulinitas pada pria dihubungkan 

dengan kekuatan otot, keperkasaan, kepahlawanan dan kekerasan.  

2.2 Konsep Pelayanan Kesehatan 

2.2.1 Definisi Pelayanan Kesehatan 

Menurut Levey & Loomba (1973), pelayanan kesehatan merupakan upaya 

suatu organisasi atau individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembukan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, 

keluarga, dan masyarakat. Tujuan pelayanan kesehatan yang dikemukakan 

Djojosugito (2001) yakni tercapainya derajat kesehatan sehingga meningkatkan 
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kepuasan masyarakat (consumer satisfaction) dengan efektifitas pelayanan 

(provider satisfaction) dan efisiensi penyelenggaraan institusi pelayanan 

kesehatan (institutional satisfaction). Fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat pendidkan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelayanan kesehatan dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama  

Pelayanan kesehatan utama (primary health service) bagi masyarakat 

untuk meningkatkan derajat kesehatan yang merupakan pelayanan rawat 

jalan (ambulatory/out patient services) (Azwar 1996; Juanita 2002). Bentuk 

pelayanan tingkat pertama seperti Puskemas, Puskesmas pembantu, 

Puskesmas keliling, dan Balkesmas (Azwar 1996). Menurut Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (2013), fasilitas kesehatan tingkat pertama 

dapat berupa puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, 

klinik pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang 

setara. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, pasien mendapatkan 

pelayanan non spesialistik yang meliputi: 

1) Administrasi pelayanan 

2) Pelayanan promotif dan preventif 

3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 

7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama 
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8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis 

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua 

Pelayanan kesehatan lanjutan yang memiliki fasilitas rawat inap (in 

patient service) dan tersedianya tenaga kesehatan spesialis. Bentuk pelayanan 

ini adalah rumah sakit tipe C dan D (Azwar 1994, 1996). Pelayanan 

kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi: 

1) Administrasi pelayanan 

2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis 

dan subspesialis 

3) Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan 

indikasi medis 

4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

5) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis 

6) Rehabilitasi medis 

7) Pelayanan darah 

8) Pelayanan kedokteran forensic klinik 

9) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan 

10) Perawatan inap non intensif 

11) Perawatan inap di ruang intensif 

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 

Pelayanan kesehatan yang menangani pasien dengan kasus yang 

kompleks sehingga tidak bisa disembuhkan di pelayanan kesehatan tingkat 

kedua dengan tenaga kesehatan subspesialis. Bentuk pelayanan kesehatan ini 

berupa rumah sakit tipe A dan B (Azwar 1994, 1996).  
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2.2.2 Jenis Pelayanan Kesehatan 

UU Republik Indonesia (2009) pasal 52 ayat 1 menyebutkan dua jenis 

pelayanan kesehatan, yaitu: 

1. Pelayanan kesehatan perseorangan  

Pelayanan kesehatan yang didirikan dan diorganisasikan secara mandiri. 

Tujuan pelayanan ini adalah menyembuhkan dan memulihkan kesehatan 

perseorangan atau keluarga (family care). Upaya tersebut dapat berupa klinik 

bersalin dan praktik dokter mandiri (Hodgetts & Cascio 1993). 

2. Pelayanan kesehatan masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat 

yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk 

kelompok dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan megutamakan pada 

tindakan promotif dan preventif (Hodgetts & Cascio 1993; Juanita 2002).  

Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat disebutkan dalam pasal 52 ayat 

(2): (UU Republik Indonesia 2009) 

1. Promotif  

Upaya promotif merupakan tindakan untuk meningkatkan kesehatan 

seseorang, keluarga, dan masyarakat. Upaya ini dapat berupa penyuluhan 

kesehatan, pemeliharaan kesehatan, olahraga teratur, serta proses advokasi 

untuk mendukung masyarakat mencapai derajat kesehatan yang optimal 

(Effendy 1997; Maryam et al. 2008). 
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2. Preventif 

Effendy (1997) menjelaskan upaya preventif adalah upaya pencegahan 

penyakit terhadap individu, keluarga dan kelompok. Maryam et al. (2008) 

menyebutkan tiga jenis upaya preventif: 

1) Primer: pencegahan yang dilakukan pada masyarakat dan lingkungan 

yang sehat 

2) Sekunder: pencegahan yang dilakukan pada masyarakat dan lingkungan 

dengan faktor risiko tinggi serta masyarakat dengan penyakit yang belum 

ditemukan gejala klinis 

3) Tersier: pencegahan terjadinya peningkatan keparahan penyakit 

3. Kuratif 

Upaya kuratif adalah upaya perawatan serta pengobatan individu, keluarga, 

dan masyarakat yang menderita penyakit (Effendy 1997). 

4. Rehabilitatif  

Upaya pemulihan bagi penderita yang memerlukan perawatan dengan 

mempertahankan kondisi yang telah dicapai setelah proses perawatan serta 

pengobatan (Effendy 1997; Maryam et al. 2008).  

Fasilitas pelayanan kesehatan juga memiliki berbagai macam layanan 

sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Pada fasilitas kesehatan masyarakat tingkat 

pertama sering ditemui adanya unit pelaksana seperti (Efendi & Makhfudli 2009): 

1. Unit I. Pelaksana kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, 

dan perbaikan gizi 

2. Unit II. Pelaksana kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit 

khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan, dan laboratorium 
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3. Unit III. Pelaksana kegiatan kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan tenaga 

kerja dan lanjut usia 

4. Unit VI. Pelaksana kegiatan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah dan 

olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan mata, dan kesehatan khusus lainnya 

5. Unit V. Pelaksana kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan upaya 

kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat 

6. Unit VI. Pelaksana kegiatan pengobatan rawat jalan, dan rawat inap 

7. Unit VII. Pelaksana pengelolaan farmasi  

2.2.3 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Pemanfaatan layanan kesehatan yaitu proses penggunaan layanan 

kesehatan oleh masyarakat (Notoatmodjo 2003). Dever (1984) menjelaskan 

adanya interaksi antara pasien dan penyelenggara layanan kesehatan yang 

dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, organisasi penyedia layanan kesehatan, 

konsumen, dan penyedia layanan kesehatan.  

1. Sosiokultural  

1) Norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat  

2) Teknologi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 

2. Organisasi penyedia layanan kesehatan 

1) Ketersediaan sumber daya 

2) Keterjangkauan lokasi 

Smith (1983) berpendapat bahwa pelayanan kesehatan yang lokasinya 

mudah dijangkau oleh masyarakat dengan status ekonomi rendah mampu 

diterima oleh masyarakat karena waktu tempuh yang singkat.  
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3) Keterjangkauan sosial  

4) Karakteristik struktur organisasi dan pemberian layanan 

3. Konsumen  

1) Faktor sosio-demografi: usia, jenis kelamin, ras, bangsa, status 

perkawinan, status sosial-ekonomi, status pendidikan, keikutsertaan 

asuransi kesehatan 

2) Faktor sosio-psikologis: persepsi terhadap penyakit, gejala penyakit, dan 

keyakinan terhadap perawatan medis 

3) Faktor epidemiologis: mortalitas, morbiditas, dan faktor risiko 

4. Penyedia layanan kesehatan 

1) Faktor ekonomi: adanya barang substitusi, keterbatasan pengetahuan 

konsumen tentang penyakit 

2) Karakteristik petugas kesehatan: tipe pelayanan, sikap petugas kesehatan, 

keahlian petugas, dan fasilitas yang tersedia di fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

Pemanfaatan pelayanan kesehatan berkaitan dengan kebutuhan seseorang 

terhadap pelayanan kesehatan. Kebutuhan tersebut diketahui dari penilaian 

terhadap suatu penyakit (Andersen 1975). 

1. Perceived need 

Penilaian keadaan kesehatan yang paling dirasakan oleh individu, besarnya 

ketakutan terhadap penyakit, dan hebatnya rasa sakit yang diderita. 

2. Evaluated need 

Penilaian beratnya penyakit dari dokter yang berdasarkan hasil pemeriksaan 

dan penentuan diagnosis penyakit. 
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Notoatmodjo (2003) menyebutkan respon seseorang ketika mengalami 

sakit, antara lain: 

1. Tidak bertindak 

Seseorang tidak bertindak terhadap penyakitnya dikarenakan beberapa alasan 

seperti: 

1) Kondisi ini tidak mengganggu kegiatan sehari-hari 

2) Gejala yang diderita akan menghilang tanpa dilakukan pengobatan 

3) Lokasi fasilitas kesehatan tidak dapat dijangkau 

4) Petugas fasilitas kesehatan tidak ramah 

5) Takut pada tindakan yang akan dilakukan dokter 

6) Biaya pengobatan yang mahal 

2. Tindakan mengobati sendiri (self-treatment) 

3. Mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan tradisional  

4. Membeli obat ke toko 

5. Mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan yang diselenggarakan pemerintah  

6. Mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter 

praktik 

2.3 Teori PRECEDE-PROCEED 

2.3.1 Definisi Precede-Proceed 

Model Precede-Proceed mengidentifikasi masalah perilaku manusia 

(precede), faktor yang memengaruhinya, dan cara menindaklanjutinya (proceed) 

(Nursalam 2015). Lawrence Green menyatakan bahwa kesehatan masyarakat 

dipengaruhi oleh faktor perilaku (behavior cause) dan faktor luar lingkuungan 
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(nonbehavior cause). Program perbaikan perilaku kesehatan merupakan 

penerapan empat proses ke dalam model precede-proceed (Nursalam 2015). 

1. Kualitas hidup 

Kualitas hidup merupakan sasaran utama sebagai indikator kesejahteraan 

manusia. 

2. Derajat kesehatan 

Derajat kesehatan adalah target yang ingin dicapai yang tergambar pada 

masalah kesehatan yang dialami. Lingkungan serta perilaku seseorang 

berpengaruh pada derajat kesehatan tersebut.  

3. Faktor lingkungan 

Faktor ini berupa fisik, biologis, dan sosial budaya yang dapat berpengaruh 

pada derajat kesehatan secara langsung atau tidak langsung.  

4. Faktor perilaku dan gaya hidup 

Faktor perilaku terjadi ketika terdapat stimulus sedangkan gaya hidup terjadi 

karena kebiasaan yang dilakukan untuk mengikuti lingkungan sosial.  

2.3.2 Faktor Perilaku Kesehatan 

Perilaku dibentuk oleh tiga faktor yaitu: (Green & Kreuter 1991) 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) 

Faktor internal individu, kelompok, atau masyarakat seperti pengetahuan , 

sikap, kepercayaan, keyakinan, dan norma yang menentukan perilaku. 

2. Faktor pendukung (enabling factors) 

Faktor fisik terkait dengan tersedianya fasilitas dan sarana kesehatan. 
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3. Faktor pendorong (reinforcing factor) 

Faktor yang menguatkan perilaku sehat seperti dukungan keluarga, teman 

sebaya, kebijakan dari pemegang keputusan daerah, tokoh masyarakat, 

hingga sikap dan perilaku petugas kesehatan.  

Selain tiga faktor tersebut, faktor lingkungan baik fisik, biologis, serta 

sosial budaya juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Konsep di atas digambarkan dalam bagan berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kesehatan (Green & Kreuter 
1991) 

 
2.4 Hubungan Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Pria 

Peran gender dan ideologi maskulinitas yang terdapat dalam masyarakat 

memiliki dampak pada kesehatan pria tentang sikap dan perilaku help-seeking 

(Isacco et al. 2008). Keengganan mengungkapkan tanda-tanda penyakit 

kemungkinan menjadi penyebab kurangnya pencarian bantuan kesehatan karena 

Faktor Predisposisi 
(Predisposing Factors): 

 
1. Pengetahuan 
2. Kepercayaan 
3. Nilai-nilai  
4. Sikap 
5. Confidence  

Faktor Pendukung 
(Enabling Factors): 

 
1. Adanya fasilitas 

pelayanan kesehatan 
2. Keterjangkauan fasilitas 

pelayanan kesehatan 
3. Hukum yang berlaku 
4. Kemampuan tentang 

kesehatan 

Faktor Pendorong 
(Reinforcing Factors): 

 
1. Guru  
2. Sikap petugas 

kesehatan 
3. Keluarga  
4. Pengambil 

kebijakan 
5. Tokoh masyarakat 
6. Teman sebaya 

Perilaku spesifik seseorang  Lingkungan  

Derajat kesehatan 
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perilaku tersebut dianggap sebuah kelemahan bagi pria. Menurut Addis (2013) 

dan Mahalik et al. (2003), norma peran gender menjadi faktor pendukung 

pencarian bantuan kesehatan. Pria yang dianggap kuat merasa mengalami 

penurunan ideal diri jika orang lain mengetahui bahwa individu tersebut 

mengunjung fasilitas pelayanan kesehatan. Courtenay (2003) dalam Evans et al. 

(2010) menambahkan bahwa pria lebih memilih menghadapi risiko cedera dan 

ketidaknyamanan fisik daripada berperilaku yang dianggap feminin seperti 

kelemahan dan kerentanan. Sebagai contoh, pria merasa lebih mampu untuk 

mengendalikan emosi daripada mengunjungi petugas kesehatan untuk membantu 

masalah psikologis dan cenderung menoleransi emosi, pengalaman, serta masalah 

negatif (Freeman-Bain et al. 2011). Isacco et al. (2008) menyatakan bahwa pria 

berisiko mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan penundaan tersebut. 

Pria cenderung menghindari penggunaan layanan kesehatan dan menerima saran 

petugas kesehatan tentang perubahan faktor risiko dan pemeriksaan untuk 

penyakit. Freeman-Bain et al. (2011) berpendapat bahwa kurangnya perilaku 

pencarian bantuan kesehatan tidak hanya berdampak pada kesehatan pria 

melainkan juga keluarga serta masyarakat. Penjelasan di atas dapat menjadi 

pendukung kemungkinan adanya keterkaitan maskulinitas terhadap dampak 

negatif tentang kurangnya kunjungan pelayanan kesehatan oleh pria.  
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2.5 Keaslian Penelitian  

Tabel 2.1 Keyword Development 

Factor 

OR 

Contributor 

Health care 

OR 

Health services 

 

OR 

Hospital 

Utilization 

OR 

Use 

  Masculinity 

OR 

Virility 

OR 

Manliness 

Men’s health 

OR 

Male’s health 

 
Alternatif kata kunci pada tabel 2.1 digunakan dalam pencarian artikel 

ilmiah. Peneliti menggunakan 5 database (Scopus, Springerlink, ProQuest, SAGE, 

dan Science Direct) untuk mencari artikel ilmiah yang memiliki kemiripan 

sebagai pendukung penelitian ini. Terdapat 461 jurnal sesuai kata kunci dengan 

tahun terbit lima tahun terakhir. Pada database Scopus, didapatkan sebanyak 148 

jurnal tetapi hanya 7 jurnal yang dapat menjadi pendukung penelitian ini. 

Database ProQuest terdapat 139 jurnal yang dianggap sesuai dengan kata kunci, 

namun hanya 7 jurnal yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam database 

SAGE, ditemukan 77 judul penelitian, namun hanya 5 jurnal yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Dalam database Science Direct, ditemukan 48 judul penelitian 

dan 4 jurnal yang menjadi pendukung penelitian. Pada database Springerlink, 

peneliti mendapatkan 49 jurnal, namun setelah melakukan review, tidak ada jurnal 

yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan hasil pencarian tersebut, didapatkan 

24 jurnal yang sesuai dengan tujuan peneliti dan didapatkan keaslian penulisan 

pada tabel 2.2 berikut.  
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Tabel 2.2 Keaslian Penelitian 

No. Judul Penelitian Metode Penelitian 
(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 
Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Later-Life Filipino 
Immigrants in The 
Greater Toronto 
Area:A Case Study of 
Health Status and 
Utilization of 
Services (Brual 
2014) 
 
 

Desain: Deskriptif 
Sampel: 138 
responden kuisioner 
dan 37 responden 
wawancara  
Variabel: 
Variabel independen:  
1. Sosio-demografi: 
jenis kelamin, status 
perkawinan, 
pekerjaan, pendidikan, 
pendapatan rumah 
tangga, status rumah 
tinggal, kategori kelas 
imigran, asuransi 
kesehatan 
2. Health status: 
jumlah penyakit 
kronis, Duke Activity 
Status Index (DASI), 
pola makan, status 
merokok, konsumsi 
alkohol 
3. Penggunaan layanan 
kesehatan: 
ketersediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan, 
kualitas perawatan, 
pertemuan dengan 
dokter, menghubungi 
tenaga kesehatan 
selain dokter, 
pelayanan home-care, 
pelayanan kesehatan di 
rumah sakit, pelayanan 
kesehatan komunitas 
Variabel dependen: 
Status kesehatan: 
kesehatan diri dan 
kesehatan mental 
mandiri 
Instrumen: Kuisioner 

Imigran yang berasal dari 
Filipina mengalami 
hambatan untuk 
mengakses layanan 
kesehatan dikarenakan 
bahasa, kesulitan 
ekonomi, konflik 
keluarga, serta 
kepercayaan sosial dan 
budaya. Masyarakat 
Filipina dilaporkan 
memiliki tingkat 
kesehatan fisik dan 
mental yang cukup bagus 
namun mengalami 
kesulitan untuk menuju 
pelayanan kesehatan.  
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dan transcribed 
verbatim 
Analisis: independent 
samples t-testing, one-
way Analisys of 
Variance (ANOVA), 
dan chi-square testing 

2. Masculinity in Young 
Men’s Health: 
Exploring Health, 
Help-Seeking and 
Health Service Use 
in An Online 
Environment (Tyler 
& Williams 2014) 

Desain: Deskriptif  
Sampel: 28 pria 
berusia 18-30 tahun 
Variabel: 
pengetahuan tentang 
kesehatan oleh 
partisipan, pengalaman 
dan reaksi terhadap 
penyakit, persepsi 
tentang kapan dan 
bahaimana 
menggunakan fasilitas 
pelayanan kesehatan, 
kepercayaan tentang 
isu kesehatan, 
kepercayaan tentang 
ketertarikan pria 
terhadap kesehatan, 
dan pencarian 
informasi online 
tentang kesehatan pria.  
Instrumen: Kuisioner 
dan Asynchronous 
Online Focus Group  
Analisis: Foucauldian 
Discourse Analysis 

Pria menunjukkan 
ketertarikan pada status 
kesehatan mereka 
walaupun tidak 
mengungkapkannya 
secara langsung pada 
orang lain. Pria juga 
tertarik untuk 
meningkatkan kesehatan 
untuk menjaga identitas 
maskulin terkait dengan 
kemandirian, kebebasan, 
dan kontrol terhadap 
tubuh mereka.  

3. Masculinity 
Impediments: 
Internalized 
Masculinity 
Contributes to 
Healthcare 
Avoidance in Men 
and Women 
(Himmelstein & 
Sanchez 2016) 

Desain: Korelatif 
Sampel: 193 
responden dalam 
univeritas (pria, n=88; 
wanita, n=105); 298 
responden komunitas 
(pria, n=148; wanita, 
n=150) 
Variabel: 
Variabel independen: 
kemungkinan harga 
diri maskulinitas pada 
pria dan wanita 
Variabel dependen: 
Healthcare avoidance 

Hasil peneliyian 
menunjukan kepercayaan 
pada peran sosial 
memerkirakan 
kemungkinan adanya 
harga diri maskulinitas 
pada pria. maskulinitas 
diprediksi mampu 
memengaruhi proses 
menghindari penarian 
perawatan terhadap 
penyakit pada pria dan 
wanita.  
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(keengganan 
mengunjungi 
pelayanan kesehatan) 
Instrumen: Kuisioner 
Analisis: Chi-squares 
test 

4. Masculinity 
Construct as 
Protective Buffers 
and isk Factors for 
Men’s Health 
(Levant & Wimer 
2014) 

Desain:  Korelatif 
Sampel: 90 partisipan  
Variabel: 
Variabel independen: 
ideologi maskulinitas, 
norma maskulinitas, 
konflik peran gender 
Variabel dependen: 
penghalang dan faktor 
risiko kesehatan pria 
Instrumen: Kuisioner, 
MNRI-R, CMNI-46, 
GRCS-SF, dan HBI-
20 
Analisis: Regression 
Analysis 

Pengukuran CMNI 
menunjukkan skor negatif 
yang berarti adanya 
faktor risiko dalam 
penggunaan pelayanan 
kesehatan yang tidak 
tepat. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa 
aspek maskulinitas 
berpotensi mengurangi 
perilaku sehat pada pria 
termasuk mengunjungi 
fasilitas layanan 
kesehatan. 

5. Gendered 
Perspectives of 
Men’s Health and 
Help Seeking: 
Implications for 
Public Health and 
Health Promotion 
(Hennessy et al. 
2014) 

Desain: Komparatif  
Sampel: 26 pria dan 
20 wanita (focus group 
discussion); 18 pria 
(semi-structured 
interview) 
Variabel: faktor 
mengunjungi fasilitas 
pelayanan kesehatan, 
kriteria dalam 
penggunaan perawatan 
kesehatan, dan faktor 
yang mempengaruhi 
persepsi tentang 
penggunaan layanan 
kesehatan.  
Instrumen: audio-
tape dan transcribed 
verbatim 
Analisis: Thematic 
analysis  

Kesadaran pria terhadap 
kesehatan mengalami 
peningkatan seperti 
kemauan untuk 
mengakses layanan 
kesehatan dan melakukan 
pencegahan terhadap 
penyakit. Kesehatan 
dinilai dari kebugaran 
fisik dan tidak adanya 
penyakit. Pria 
memeriksakan kesehatan 
ketika merasa rentan 
terhadap suatu kondisi. 
Mereka berpendapat 
bahwa manfaat diagnosis 
awal dan pengobatan 
secara dini dapat 
meningkatan pikiran.  

6. The Role of 
Interpersonal 
Relationship in 
Men’s Attendance in 
Primary Care: 

Desain: Korelatif 
Sampel: 30 pria 
(subsample) 
Variabel: 
Variabel independen: 

Hubungan, termasuk 
pasangan suami-istri, 
keluarga, dan sahabat, 
tampak penting dalam 
menginformasikan 
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Qualitative Fidings 
in A Cohort of Men 
with Prostate Cancer 
(Forbat et al. 2013) 

faktor risiko dan gejala 
fisik, rute diagnosis 
difinitif, gejala awal, 
dorongan awal untuk 
mengungkapkan 
penyakit, hubungan 
dengan pelayanan 
kesehatan pertama 
Variabel dependen: 
Diagnosis PSA 
request/PSA prompted 
by GP 
Instrumen: audio-
tape dan transcribed 
verbatim 
Analisis: Framework 
analysis  

perilaku pencarian 
bantuan kesehatan oleh 
pria. Teman sering aktif 
dalam memfasilitasi akses 
menuju fasiitas pelayanan 
kesehatan pertama. 
Setelah mendapatkan 
diagnosis, dorongan 
melakukan pemeriksaan 
rutin menjadi meningkat.  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Bab ini menjelaskan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian 

“Hubungan Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh 

Pria di Wilayah Surabaya Timur”.  

3.1 Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Maskulinitas dengan 
Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Pria di Wilayah 
Surabaya Timur Menurut Teori Green & Kreuter (1991) 

 

 

Faktor Predisposisi 
(Predisposing Factors): 

 
6. Ideologi maskulinitas 

(masculinity ideology) 
7. Norma maskulinitas 

(masculinity norms) 
8. Konflik peran gender 

(gender role conflict) 

Faktor Pendukung 
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Menurut Teori Lawrence Green (1991), ada tiga faktor yang memengaruhi 

perilaku kesehatan seseorang. Pemanfaatan Fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

pria berdasarkan teori Lawrence Green dipengaruhi oleh faktor predisposisi 

(predisposition factors) yaitu: ideologi maskulinitas (masculinity ideology), norma 

maskulinitas (masculinity norms), dan konflik peran gender (conflict gender role). 

Faktor pendukung (enabling factors) perilaku ini yaitu: ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan, terjangkaunya fasilitas pelayanan kesehatan, dan adanya 

asuransi kesehatan. Faktor pendorong (reinforcing factors)  yaitu: keluarga, teman 

sebaya, keahlian petugas kesehatan, sikap petugas kesehatan, tokoh masyarakat, 

dan pengambil kebijakan tertinggi. Faktor predisposisi tersebut dapat 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku (Nursalam 2015). Berdasarkan 

pendekatan di atas, peneliti akan meneliti terkait dengan adanya hubungan 

ideologi maskulinitas terhadap perilaku pria, adanya hubungan norma 

maskulinitas terhadap perilaku pria, dan adanya hubungan konlik peran gender 

terhadap perilaku pria.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1: Ada hubungan ideologi maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh pria  

H1: Ada hubungan norma maskulintas dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh pria  

H1: Ada hubungan konflik peran gender dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh pria 
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan strategi pencapaian tujuan penelitian sebagai 

pedoman proses penelitian (Nursalam 2015). Berdasarkan tujuan penelitian, 

desain yang digunakan adalah deskriptif korelatif. Peneliti menggambarkan 

tingkat maskulinitas pria dan menganalisis antara hubungan maskulinitas dengan 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi  

Penelitian ini menggunakan populasi target dimana populasi yang 

memenuhi kriteria penelitian menjadi sasaran penelitian dan bersifat umum 

(Nursalam 2015). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pria 

dewasa berusia 20-40 tahun yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Surabaya 

Timur. Menurut Prof. Dr. Ny. Sumiati Ahmad Mohammad (dalam Efendi & 

Makhfudli 2009), seseorang dianggap dewasa setelah berusia 20 tahun hingga 40 

tahun. Peneliti mengambil populasi dengan jumlah 149.191 orang.  

4.2.2 Sampel dan Besar Sampel 

Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai 

subjek penelitian (Nursalam 2015). Penghitungan besar sampel menggunakan 

aplikasi G*Power 3.1.9.2 (Faul et al. 2009). Pada kolom input parameter, peneliti 

menggunakan two-sided test atau two tails dengan effect size sebesar 0,3 dan ∝ 

error probability sebesar 0,05. Peneliti memperkirakan besar sampel dari 149.191 

pria dengan power atau kekuatan sebesar 95%. Partisipan yang termasuk dalam 
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responden penelitian adalah pria dewasa berusia 20-40 tahun yang tinggal di 

wilayah kerja Puskesmas Surabaya Timur sebanyak 134 responden.  

4.2.3 Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi populasi untuk mewakili populasi 

(Nursalam 2015). Penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu consecutive 

sampling. Peneliti menyebarkan kuesioner secara acak di wilayah Surabaya Timur 

dengan menggunakan Google form dan lembar kuesioner secara langsung dengan 

menghubungi key person di setiap area kerja puskesmas. Data dibatasi jika jumlah 

responden yang sesuai dengan kriteria peneliti sudah memenuhi sampai kurun 

waktu yang ditentukan.  

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam 2015). Variabel independen pada penelitian 

ini adalah faktor yang mempengaruhi pria dalam kunjungan ke pelayanan 

kesehatan yaitu ideologi maskulinitas tradisional (traditional masculinity 

ideology), norma maskulinitas (masculine norms), dan konflik peran gender 

(gender role conflict).  

4.3.2 Variabel Dependen (Tergantung) 

Variabel dependen adalah variabel diamati dan diukur untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam 2015). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan.  
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4.3.3 Definisi Operasional  

Definisi operasional menjelaskan variabel dan istilah yang digunakan 

dalam penelitian untuk mempermudah pembaca dalam mengartikan makna 

penelitian.  
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Tabel 4.1 Tabel Definisi Operasional Variabel yang Diteliti di Pukesmas Wilayah Surabaya Timur 

Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel Independen 
Ideologi maskulinitas 
tradisional (traditional 
masculinity ideology) 

Persepsi tentang 
standar perilaku pria 
dalam suatu area 
tempat tinggal.  

1. Avoidance of 
Feminimity 

2. Negativity toward 
Sexual Minorities 

3. Self reliance 
through 
mechanical skills 

4. Toughness 
5. Dominance 
6. Importance sex 
7. Restrictive 

emotionality 

Kuesioner 
MRNI-SF 

Ordinal Skor jawaban 
pernyataan: 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = sedikit tidak setuju 
4 = tidak ada pendapat 
5 = sedikit setuju 
6 = setuju 
7 = sangat setuju 
 
Kategori: 
Quartile: 
Rendah = skor total 
<102 
Sedang = skor total 
102-127 
Tinggi = skor total 
>127 
 
Mean: 
Rendah = <3,5 
Tinggi = ≥3,5 
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Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel Independen 
Norma maskulinitas 
(masculinity norms) 

Standar bagaimana 
pria dalam 
berperilaku, berpikir, 
dan merasa dalam 
situasi sosial. 

1. Winning  
2. Emotional control 
3. Risk-taking 
4. Violence 
5. Power over 

women 
6. Playboy 
7. Self-reliance 
8. Primacy of work 
9. Heterosexual self-

presentation 

Kuesioner 
CMNI-46 

Ordinal Skor jawaban 
pernyataan positif: 
0 = Sangat tidak setuju 
1 = tidak setuju 
2 = setuju 
3= sangat setuju 
Skor jawaban 
pernyataan negative: 
0 = sangat setuju 
1 = setuju 
2 = tidak setuju 
3 = sangat tidak setuju 
 
Kategori: 
Quartile: 
Rendah = total skor 
<66 
Sedang = total skor 
66-76 
Tinggi = total skor > 
76 
 
Mean: 
Rendah = <2 
Tinggi = ≥2 
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Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel Independen 
Konflik peran gender 
(gender role conflict) 

Kondisi psikologis 
yang mengaitkan 
masalah kognitif, 
emosional, perilaku 
dan kesadaran yang 
diakibatkan 
pemahaman peran 
gender yang salah. 

1. Success, power, 
competition 

2. Restrictive 
emotionality 

3. Restrictive 
affectionate 
behavior between 
men 

4. Conflicts between 
work and leisure – 
family relations 

Kuesioner 
GRCS-I 

Ordinal Skor jawaban 
pernyataan: 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = sedikit tidak setuju 
4 = sedikit setuju 
5 = setuju 
6 = sangat setuju 
 
Kategori: 
Quartile: 
Rendah = total skor 
<139 
Sedang = total skor 
139-172 
Tinggi = total skor > 
172 
 
Mean: 
Rendah = <3  
Tinggi = ≥3 
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Variabel Definisi 
Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel Dependen 
Pemanfaatan fasilitas 
fasilitas pelayanan 
kesehatan 

Tingkat kunjungan 
pria ke fasilitas 
kesehatan. 

1. Kunjungan ke 
fasilitas kesehatan 

2. Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 

3. Kepatuhan 
pengobatan 

4. Tindakan promotif 
dan preventif  

Kuesioner 
HBI-20-
modified 

Ordinal Skor jawaban 
pernyataan: 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = sedikit tidak setuju 
4 = tidak ada pendapat 
5 = sedikit setuju 
6 = setuju 
7 = sangat setuju 
 
Kategori: 
Mean: 
Rendah = <3,5  
Tinggi = ≥3,5 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpukan data dengan hasil lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

mudah diperoleh (Nursalam 2013). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah berupa kuesioner demografi, ideologi maskulinitas, norma 

maskulinitas, konflik peran gender, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

4.4.1. Definisi Instrumen Penelitian 

1. Ideologi Maskulinitas 

Instrumen pengukuran ideologi maskulinitas menggunakan instrument 

MNRI-SF (Male Norms Role Inventory-Short Form) dari Professor Ronald F. 

Levant  et al. (2016). Kuesioner berisi 21 pernyataan yang terdiri dari 7 

komponen yakni avoidance of feminimity, negativity toward sexual 

minorities, self-reliance through mechanical skills, toughness, dominance, 

importance of sex, dan restrictive emotionality. Skor untuk tiap pernyataan 

dibagi menjadi 7 nilai. Jawaban sangat tidak setuju (strongly disagree) 

diberikan nilai 1, jawaban tidak setuju (disagree) diberikan nilai 2, jawaban 

sedikit setuju (slightly disagree) diberikan nilai 3. Untuk nilai 4, ditujukan 

pada jawaban ragu-ragu (no opinion). Selanjutnya, jawaban sedikit setuju 

(slightly agree) diberikan nilai 5, jawaban setuju (agree) mendapat nilai 6, 

dan jawaban sangat setuju (strongly agree) mendapat nilai 7. 

2. Norma Maskulinitas 

Instrumen pengukuran norma maskulinitas menggunakan CMNI-46 

(Conformity of Masculine Norms Inventory-46) dari Michael Parent dan 
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Moradi (2009) yang telah dinyatakan valid dan reliabel. Instrumen ini berisi 

46 pernyataan tentang bagaimana kesesuaian tindakan, pikiran, dan perasaan 

sesuai dengan norma. Skor untuk tiap pernyataan dibagi menjadi 4 nilai. Pada 

pernyataan positif, jawaban sangat tidak setuju (strongly disagree) diberikan 

nilai 0, jawaban tidak setuju (disagree) diberikan nilai 1, jawaban setuju 

(agree) mendapat nilai 2, dan jawaban sangat setuju (strongly agree) 

mendapat nilai 3. Sedangkan pada penyataan negatif, jawaban sangat tidak 

setuju (strongly disagree) diberikan nilai 3, jawaban tidak setuju (disagree) 

diberikan nilai 2, jawaban setuju (agree) mendapat nilai 1, dan jawaban 

sangat setuju (strongly agree) mendapat nilai 0. 

3. Konflik Peran Gender 

Instrumen pengukuran konflik peran gender menggunakan instrumen GRCS-

I (Gender Role Conflict Scale-I) dari Professor James O’neil (1986). 

Kuesioner berisi 37 pernyataan yang terdiri dari 4 skala yakni success, power, 

and competition; restrictive emotionality; restrictive affectionate behavior 

between men; dan conflict between work and leisure-family relation. Skor 

untuk tiap pernyataan dibagi menjadi 6 nilai. Jawaban sangat tidak setuju 

(strongly disagree) diberikan nilai 1, jawaban tidak setuju (disagree) 

diberikan nilai 2, jawaban sedikit setuju (slightly disagree) diberikan nilai 3. 

Selanjutnya, jawaban sedikit setuju (slightly agree) diberikan nilai 4, jawaban 

setuju (agree) mendapat nilai 5, dan jawaban sangat setuju (strongly agree) 

mendapat nilai 6. 
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4. Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan 

Instrumen pengukuran pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 

menggunakan instrument HBI-20 (Health Behavior Inventory-20) dari 

Professor Ronald F. Levant  et al. (2011) yang telah dimodifikasi. Kuesioner 

berisi 8 pernyataan yang terdiri dari 4 komponen yakni kunjungan ke fasilitas 

kesehatan, melakukan kegiatan pemeriksaan, kepatuhan pengobatan, dan 

tindakan promotif-preventif. Skor untuk tiap pernyataan dibagi menjadi 7 

nilai. Jawaban sangat tidak setuju (strongly disagree) diberikan nilai 1, 

jawaban tidak setuju (disagree) diberikan nilai 2, jawaban sedikit setuju 

(slightly disagree) diberikan nilai 3. Untuk nilai 4, ditujukan pada jawaban 

ragu-ragu (unsure). Selanjutnya, jawaban sedikit setuju (slightly agree) 

diberikan nilai 5, jawaban setuju (agree) mendapat nilai 6, dan jawaban 

sangat setuju (strongly agree) mendapat nilai 7. 

4.4.2. Proses Penerjemahan dan Adaptasi Instrumen 

Penelitian ini menggunakan instrumen berbahasa Inggris yang telah 

dilakukan proses penerjemahan dan adaptasi instrumen dengan prosedur sesuai 

dengan guideline Guillemin et.al (1993). 

1. Peneliti melakukan forward translation secara konseptual, bukan 

menerjemahkan tiap kata  

2. Peneliti meminta bantuan pada 2 penerjemah untuk menerjemahkan 

kuesioner yang sama  

3. Peneliti menggabung kuesioner terjemahan bersama dengan 2 penerjemah 

lain 
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4. Peneliti melakukan pra-pengujian dan wawancara kognitif tentang isi 

kuesioner kepada 10 responden pria sesuai kriteria responden yang 

diinginkan dengan langkah-langkah berikut: 

1) Responden diberikan pertanyaan kuesioner  

2) Responden mengulangi pertanyaan yang diberikan dengan kalimat 

mereka sendiri dan menyebutkan apa yang mereka pikirkan ketika 

mendengar pertanyaan tersebut 

3) Pendapat responden harus dibandingkan dengan kuesioner yang telah 

diterjemahkan untuk mendapatkan konsistensi dari inti pertanyaan 

4) Responden diminta untuk memberikan pendapat tentang alternatif kalimat 

yang sesuai dengan bahasa responden 

5. Peneliti menyusun versi akhir kuesioner yang akan digunakan untuk proses 

penelitian  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo, 

Puskesmas Kalijudan, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Rangkah, Puskesmas 

Pacar Keling, Puskesmas Gading, Puskesmas Mojo, Puskesmas Pucang Sewu, 

Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Kali Rungkut, Puskesmas Klampis 

Ngasem, Puskesmas Menur, Puskesmas Keputih, dan Puskesmas Gunung Anyar. 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 minggu mulai 19 Juni 2017 hingga 3 

Juli 2017.  

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan dan pengumpulan 

karakteristik subyek yang diperlukan dalam penelitian (Nursalam 2015). Proses 
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pengumpulan data dilakukan setelah mendapatkan ijin dari bagian akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang selanjutnya mendapat ijin dari 

Bakesbangpollinmas Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 14 

Puskesmas wilayah Surabaya Timur untuk mengadakan penelitian.  

1. Peneliti membuat kuesioner online dan print-out yang akan diisi oleh 

responden. Peneliti melibatkan ahli di bidang komunitas yang mampu 

menggunakan Google-form sebagai kolaborator untuk memeriksa kelayakan 

kuesioner online sebelum disebarkan kepada target responden.  

2. Memohon surat rekomendasi dari Fakultas Keperawatan Universias 

Airlangga untuk perijinan pengambilan data dan lokasi penelitian.  

3. Memohon perijinan pengambilan data dan lokasi penelitian melalui 

Bakesbangpol Kota Surabaya 

4. Memohon perijinan pengambilan data dan lokasi penelitian melalui Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya 

5. Memohon ijin kepada Kepala Puskesmas wilayah Surabaya Timur untuk 

melakukan penelitian  

6. Peneliti menjelaskan tujuan dilakukan penelitian di daerah tersebut kepada 

kepala puskesmas daerah tersebut dan meminta rekomendasi key person yang 

dianggap mampu untuk membantu proses berjalannya penelitian. Keyperson 

yang dimaksud diharapkan memiliki kriteria: 

a. Mampu untuk mempengaruhi orang lain dalam jumlah yang banyak 

b. Mampu untuk menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat yang tinggal 

di area tempat tinggalnya 
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c. Mampu untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang tinggal di 

area tempat tinggalnya 

d. Mampu membaca dan menulis. Keyperson lebih diutamakan jika dapat 

menggunakan smartphone atau internet secara aktif.  

e. Dapat berpartisipasi aktif dalam proses penelitian 

7. Setelah mendapatkan rekomendasi key person pada setiap area puskesmas, 

peneliti mengunjungi tempat tinggal key person tersebut untuk memohon 

bantuan kerjasama dalam penelitian 

8. Dalam kunjungan tersebut, peneliti menjelaskan prosedur pengumpulan data 

kepada key person 

9. Sebelum pengisian kuesioner dimulai, responden mendapatkan penjelasan 

penelitian serta pengisian informed consent baik secara online maupun 

offline.  

a. Penjelasan penelitian kuesioner online diberikan pada halaman awal atau 

section 1 Google-form sebelum pemberian persetujuan pada informed 

consent. Pada section 2, responden dapat memberikan persetujuan dengan 

memilih jawaban pada Google-form yang telah disediakan. Responden 

yang tidak dapat memahami penjelasan penelitian, dapat menghubungi 

contact person yang disediakan peneliti.  

b. Penjelasan penelitian secara offline dilakukan pada saat pertemuan forum 

yang telah diagendakan bersama keyperson dan responden. Setelah 

seluruh responden diberikan penjelasan, responden dimohon untuk 

mengisi informed consent yang telah disediakan oleh peneliti yang 

dilanjutkan dengan pengisian kuesioner penelitian.  
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10. Peneliti memberikan 2 pilihan dilakukannya proses pengambilan data, yaitu: 

1) Menggunakan Google-form yang disebarkan menggunakan aplikasi 

messenger seperti Whatsapp dan Line. Kuesioner akan disebarkan oleh 

key person kepada warga yang mampu dan aktif menggunakan smart-

phone. Jawaban dari responden akan ditunggu maksimal selama 2 

minggu terhitung setelah dilakukannya pertemuan dengan key person. 

Untuk mencegah adanya responden yang tidak mengisi formulir dalam 

waktu satu minggu setelah dibagikan kuesioner penelitian, peneliti 

mengirimkan pesan pengingat kepada key person  yang diteruskan kepada 

responden untuk segera mengisi kuesioner penelitian. Peneliti akan 

melakukan evaluasi terkait dengan kesanggupan responden untuk mengisi 

kuesioner. Jika dalam 2 minggu jumlah responden tidak sesuai dengan 

yang diinginkan, peneliti melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dan 

memfasilitasi responden yang tidak mampu mengisi kuesioner online 

dengan memberikan kuesioner dalam bentuk print-out.  

2)  Proses pengumpulan data juga dapat dilakukan secara langsung 

menggunakan kuesioner dalam bentuk print-out. Peneliti dibantu oleh key 

person untuk membuat suatu agenda pertemuan yang dihadiri oleh pria. 

Dalam pertemuan tersebut, peneliti memperkenalkan diri dan 

menjelaskan tujuan serta manfaat penelitian bagi responden. Selanjutnya, 

peneliti membagikan lembar kuesioner dan mendampingi proses 

pengisian. Peneliti memberikan edukasi tentang pentingnya pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan sebagai feed-back secara langsung bagi 

responden.  
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11. Penyebaran kuesioner membagi dua jenis responden yakni 43 responden 

yang melakukan pengisian kuesioner online dan 91 responden yang 

melakukan pengisian kuesioner offline 

12. Peneliti melakukan pengecekan pengisian kuisioner untuk memastikan bahwa 

kuisioner telat diisi lengkap oleh responden 

13. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk kemudian dapat diketahui 

hasil dan kesimpulan penelitian.  

4.7 Cara Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya masuk ke proses analisis data 

untuk menentukan gambaran dan hubungan variabel yang diteliti dengan proses 

sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan analisis data, peneliti memeriksa kelengkapan identitas 

responden, data dan instrumen pada kuisioner yang telah dikumpulkan 

2. Memberi tanda pada pertanyaan yang tidak medapatkan skor untuk kuesioner 

tertulis 

3. Membuat rekapitulasi data dalam bentuk presentase  

4. Menganalisis dan menyajikan data melalui tabel distribusi frekuensi dalam 

bentuk presentase 

5. Pada penelitian ini pengolahan data dengan menggunakan komputer dengan 

analisis deskriptif serta uji Korelasi Spearman (rs) Data digambarkan dan 

diringkas secara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik. Pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti yakni pengamatan pada frekuensi proporsi tingkat 

ideologi maskulinitas, norma maskulinitas, dan konflik peran gender di 

wilayah Surabaya Timur.  
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6. Menguji hipotesis dan membuat pembahasan serta kesimpulan berdasarkan 

hasil data analisis tersebut.   

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



4.8 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional “Hubungan Maskulinitas dengan 
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan oleh Pria di Wilayah Surabaya Timur” 

  

Populasi penelitian adalah 
pria yang berusia 20-40 
tahun di wilayah kerja 

Puskesmas Surabaya Timur 

Sampel berjumlah 134 orang 

Pengambilan data 
(kuesioner) 

1. Identifikasi ideologi maskulinitas pada pria 
2. Mengidentifikasi norma maskulinitas pada pria 
3. Mengidentifikasi konflik peran gender maskulinitas pada pria 
4. Mengidentifikasi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria 
5. Menganalisis hubungan ideologi maskulinitas dengan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria 
6. Menganalisis hubungan norma maskulinitas dengan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria 
7. Menganalisis hubungan konflik peran gender dengan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria 

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis 
deskriptif dan uji Korelasi dari Spearman (rs) 

Penyajian hasil penelitian  

Consecutive 
sampling 
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4.9 Masalah Etika (Ethical Clearance) 

Kelaikan etik pelaksanaan penelitian ini akan diupayakan melalui 

pengajuan sidang etik ke Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga setelah 

mendapatkan persetujuan melanjutkan penelitian melalui seminar proposal yang 

rencananya dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2017. Protokol penelitian ini telah 

lulus review etik pada KEPK (Komite Etik Penelitian Kesehatan) Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat 424-KEPK. Adapun 

aspek etik untuk melindungi kepentingan dan hak-hak responden dalam penelitian 

ini akan dijabarkan sebagai berikut.  

4.9.1 Lembar persetujuan menjadi responden (Informed consent) 

Lembar persetujuan diberikan kepada pria yang datang sebagai target 

penelitian dengan penjelasan tujuan penelitian serta pengaruh yang terjadi bila 

menjadi responden. Responden yang bersedia mengikuti penelitian telah 

menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Lembar persetujuan 

online dapat diisi setelah responden mendapatkan penjelasan pada halaman awal 

Google-form. Responden memberikan persetujuan pada pilihan jawaban yang 

disediakan oleh peneliti pada halaman kedua Google-form.  

4.9.2 Tanpa nama (Anomity) 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak akan 

disebutkan identitasnya dalam kuisioner. Identitas responden hanya berupa inisial.  

4.9.3 Kerahasiaan (Confidentialty) 

Kerahasiaan informasi responden aka dijaga dengan hanya menyajikan hasil 

data riset yang relevan tanpa mengungkap sumber informasi secara perorangan.  
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4.9.4 Beneficiency 

Responden dalam penelitian ini akan mendapatkan informasi tentang makna 

maskulinitas yang berkaitan terkait tentang kunjungan ke fasilitas pelayaan 

kesehatan yang berpengaruh pada status kesehatan pria. Informasi tersebut 

diberikan dalam bentuk ceramah dan pembagian leaflet setelah dilakukan 

pengisian kuesioner.  

4.9.5 Justice  

Seluruh responden dalam penelitian mendapatkan perlakuan yang sama dari 

peneliti karena peneliti sangat menjunjung nilai keadilan selama penelitian agar 

tidak ada kata memihak. 

4.10 Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan penelitian yang dialami selama proses pengambilan data yakni 

terbatasnya pengguna sosial media yang mahir mengoperasikan smartphone 

terutama pria yang berusia diatas 35 tahun sehingga engalami kesulitan untuk 

melakukan pengisian kuesioner. Keterbatasan penelitian yang dialami selama 

proses pengambilan data yakni terbatasnya pengguna sosial media yang 

mahir mengoperasikan smartphone terutama pria yang berusia diatas 35 

tahun sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pengisian kuesioner.  

2. Pertanyaan kuesioner penelitian terlalu banyak dan mirip dengan pertanyaan 

sebelumnya sehingga beberapa responden membatalkan pengisian kuesioner.  

3. Penggunaan non-probability sampling method menyebabkan hasil penelitian 

tidak dapat digeneralisasikan, namun hanya dapat menggambarkan kondisi 

responden yang diteliti.  
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang hubungan 

maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di 

wilayah Surabaya Timur yang dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Data disajikan 

dalam bentuk tabel frekuensi, gambar, dan narasi yang meliputi data umum dan 

data khusus. Data umum berisi informasi tentang gambaran lokasi penelitian dan 

karakteristik demografi responden. Data khusus berisi informasi tentang variabel-

variabel yang diukur dan hubungan antar variabel tersebut.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Surabaya Timur dengan 

menggunakan kuesioner baik online maupun offline. Pertimbangan pemilihan 

lokasi penelitian berdasarkan pada latar belakang dimana wilayah Surabaya Timur 

memiliki tingkat kematian pria pada usia dewasa sebanyak 2.605 kematian di 

tahun 2015. Angka kematian tersebut memiliki perbandingan yang cukup tinggi 

yakni mencapai 1:148 penduduk berjenis kelamin pria. Jumlah responden 

penelitian sebanyak 134 pria berusia 20-40 tahun yang tinggal di wilayah 

Surabaya Timur.  

Wilayah Surabaya Timur memiliki luas wilayah 91,18 Km2 terdiri dari 7 

kecamatan yakni Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan 

Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan 

Sukolilo, dan Kecamatan Mulyorejo. Jumlah peduduk yang tinggal di wilayah 

Surabaya Timur pada tahun 2015 mencapai 776.000 penduduk dengan 386.381 
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penduduk berjenis kelamin pria dan 389.619 penduduk berjenis kelamin wanita. 

Area Surabaya Timur juga menjadi salah satu area yang dijadikan tempat tinggal 

para imigran. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2016), wilayah 

Surabaya Timur menerima imigran sebanyak 11.825 orang yang sudah tinggal 

lebih dari 6 bulan.  

Wilayah Surabaya Timur memiliki banyak fasilitas sosial khususnya 

dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Terdapat 203 sekolah terletak pada area 

ini yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan. Di 

bidang kesehatan, terdapat 14 puskesmas dan lebih dari 8 puskemas pembantu, 

lebih dari 17 rumah sakit dan 11 rumah bersalin, lebih dari 26 poliklinik dan 20 

laboratorium medis, lebih dari 188 klinik praktik dokter dan 104 apotek. Jumlah 

kunjungan puskesmas oleh masyarakat di wilayah Surabaya Timur pada tahun 

2015 sebanyak 83.385 kunjungan. Jumlah tersebut meningkat selama 3 tahun 

terakhir yakni pada tahun 2013 sebanyak 70.356 kunjungan dan 80.676 kunjungan 

pada tahun 2014. Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas sosial dalam bidang 

pendidikan dan kesehatan sudah cukup memadai bagi masyarakat yang tinggal di 

area tersebut.            

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Data demografi menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 20-

25 tahun yaitu sebanyak 40.3% (54 orang) dengan rata-rata usia 23.5 tahun. Usia 

terendah responden yaitu 20 tahun dan usia tertinggi yaitu 40 tahun (lihat tabel 

5.1). Responden tersebar di setiap wilayah kecamatan di Surabaya Timur. 

Responden terbanyak bertempat tinggal di area Kecamatan Sukolilo yaitu 44.8% 
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(60 orang). Pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yaitu sejumlah 64.9% (87 orang). 

Tabel 5.1 Karakteristik Demografi Responden di Surabaya Timur pada Bulan Juli 
2017 

Umur n Presentase (%) 
20-25 tahun 57 42.5 % 
26-30 tahun 31 23.1 % 
30-35 tahun 23 17.2 % 
36-40 tahun 23 17.2 % 

Wilayah Kecamatan   
Kecamatan Gubeng 24 17.9 % 
Kecamatan Sukolilo 60 44.8 % 
Kecamatan Tambaksari 13 9.7% 
Kecamatan Mulyorejo 20 14.9% 
Kecamatan Rungkut 10 7.5 % 
Kecamatan Gunung 

Anyar 4 3 % 

Kecamatan Tenggilis 
Mejoyo 3 2.2% 

Tingkat Pendidikan   
Sekolah Dasar (SD) 1 0.7 % 
Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 5 3.8 % 

Sekolah Menengah Atas 
(SMA/SMK) 87 64.9 % 

Perguruan Tinggi 41 30.6 % 
Total 134 100 % 

 

5.1.3 Data Variabel yang Diukur 

1. Ideologi Maskulinitas (Ideology Masculinity) 

Pengukuran variabel ideologi maskulinitas menggunakan kuesioner 

MRNI-SF (Male Role Norms Inventory-Short Form) yang diisi oleh pria 

dewasa berusia 20-40 tahun yang tinggal di wilayah Surabaya Timur. 

Kuesioner tersebut memiliki 7 komponen yang menjadi parameter ideologi 

maskulinitas. Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa pria di 

wilayah Surabaya Timur mayoritas menghindari kegiatan yang berbau 

feminin dengan presentase responden mencapai 82,1%. Hal tersebut juga 
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terjadi pada komponen kedua yaitu pria lebih memilih untuk mencegah 

adanya anggapan yang salah terhadap orientasi seksual mereka dengan 

presentase 88.8%. Pentingnya hubungan seksual bagi pria juga menunjukkan 

presentase yang tinggi (86,6%). Pria di wilayah ini memiliki anggapan bahwa 

seorang pria harus memiliki keterampilan untuk membenahi barang-barang 

yang berada di area rumah. Anggapan tersebut dibuktikan dengan tingginya 

presentase komponen ketiga (97,8%) yaitu self-reliance through mechanical 

skills. Selain itu, pria lebih dituntut untuk menjadi kuat (95,5%) dan dominan 

dalam suatu lingkup tempat tinggal (83,6%) serta menghindari situasi yang 

emosional (82,1%). 
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Tabel 5.2 Tingkat Ideologi Maskulinitas pada Pria di Wilayah Surabaya 
Timur Bulan Juli 2017 Berdasarkan 7 Komponen MRNI-SF  

Komponen  n Presentase 
(%) 

Avoidance of feminimity 

Rendah  
Tinggi 

 
24 

110 

 
17.9 % 
82.1 % 

Negativity toward sexual 

minorities 

Rendah  
Tinggi 

 
 

15 
119 

 
 

11.2 % 
88.8 % 

Self-reliance through 

mechanical skills 

Rendah  
Tinggi 

 
 

3 
131 

 
 

2.2 % 
97.8 % 

Toughness  

Rendah  
Tinggi 

 
6 

138 

 
4.5 % 
95.5 % 

Dominance  

Rendah  
Tinggi 

 
22 

112 

 
16.4 % 
83.6 % 

Importance of sex 

Rendah  
Tinggi 

 
18 

116 

 
13.4 % 
86.6 % 

Restrictive emotionality 

Rendah 
 Tinggi 

 
24 

110 

 
17.9 % 
82.1 % 

Tingkat ideologi maskulinitas pada pria wilayah Surabaya Timur 

secara general ditunjukkan dalam tabel 5.3. Hasil analisis data dibagi menjadi 

3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam tabel 5.5, pria di wilayah 

Surabaya Timur memiliki ideologi maskulinitas kategori sedang dengan 

presentase 52,2% (70 orang). 

Tabel 5.3 Tingkat Ideologi Maskulinitas pada Pria di Wilayah Surabaya 
Timur Bulan Juli 2017 secara General  

Kategori Frekuensi Presentase (%) 
Rendah 32 23.9 % 
Sedang 70 52.2 % 
Tinggi 32 23.9 % 
Total 134 100 % 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



2. Norma Maskulinitas (Masculinity Norms) 

Tabel 5.4 Tingkat Norma Maskulinitas pada Pria di Wilayah Surabaya Timur 
Bulan Juli 2017Berdasarkan 9 Komponen CMNI-46 

Komponen  n Presentase 
(%) 

Winning 

Rendah  
Tinggi 

 
116 
18 

 
86.6 % 
13.4 % 

Emotional control 

Rendah  
Tinggi 

 
108 
26 

 
80.6 % 
19.4 % 

Risk-taking 

Rendah  
Tinggi 

 
92 
42 

 
68.7 % 
31.3 % 

Violence  

Rendah  
Tinggi 

 
126 
8 

 
94.1 % 
5.9 % 

Power over women 

Rendah  
Tinggi 

 
62 
72 

 
46.3 % 
53.7 % 

Playboy  

Rendah  
Tinggi 

 
129 
5 

 
96.3 % 
3.7 % 

Self-reliance  

Rendah 
 Tinggi 

 
132 
2 

 
98.6 % 
1.4 % 

Primacy of work 

Rendah  
Tinggi 

 
70 
64 

 
52.3 % 
47.7 % 

 
Heterosexual self-

presentation  

Rendah 
Tinggi 

 
 

35 
99 

 
 

26.2 % 
73.8 % 

Pengukuran norma maskulinitas menggunakan kuesioner CMNI-46 

(Conformity Male Norms Inventory-46) dimana terdapat 46 pertanyaan 

dengan 9 komponen yang menunjang terbentuknya norma maskulinitas. 

Presentase rendahnya komponen winning mencapai 86,6% dimana pria tidak 

mementingkan menjadi seorang pemenang atau tidak. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pria lebih sulit untuk mengontrol emosi (80,6%), tidak 

terlalu mengambil risiko (68,7%), tidak melakukan kekerasan (94,1%), dan 
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tidak berganti-ganti pasangan (96,3%). Sebagian besar responden setuju 

bahwa pria tidak selalu menjadi individu yang mandiri (98,6%), memiliki 

kewenangan untuk melindungi atau mengatur wanita (53,7%), serta lebih 

suka menunjukkan bahwa pria menyukai lawan jenisnya (73,8%). Pria di 

wilayah ini juga tidak terlalu mengutamakan pekerjaan (52,3%).  

Tabel 5.5 Tingkat Norma Maskulinitas pada Pria di Wilayah Surabaya Timur 
Bulan Juli 2017 secara General 

Kategori n Presentase (%) 
Rendah 32 23.9 % 
Sedang 76 56.7 % 
Tinggi 26 19.4 % 
Total 134 100 % 
 

Secara general, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.5, lebih dari 

setengah responden (56,7%) di wilayah Surabaya Timur termasuk dalam 

norma maskulinitas kategori sedang. 

3. Konflik Peran Gender (Gender Role Conflict) 

Pengukuran variabel konflik peran gender menggunakan kuesioner 

GRCS-I (Gender Role Conflict Scale –I) yang memiliki 4 faktor yang 

mendukung adanya konflik peran gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pria lebih menyukai tantangan, pencapaian kesuksesan, dan memiliki 

kekuasaan yang digambarkan melalui presentase 96,2% (lihat pada Tabel 

5.6). Pria juga cenderung untuk tidak melibatkan diri dalam situasi yang 

emosional. Hal tersebut ditunjukkan pada faktor restrictive emotionality yang 

tinggi mendapatkan presentase 87,3%. Selain itu, pria menghindari perilaku 

yang menunjukkan kasih sayang kepada orang lain yang berjenis kelamin 

sama (92,5%). Pria lebih canggung untuk mengungkapkan perasaan sayang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



kepada pria lain. Pria di Surabaya Timur juga mengalami permasalahan 

prioritas antara pekerjaan dan waktu bersama keluarga (82,1%).  

Tabel 5.6 Tingkat Konflik Peran Gender pada Pria di Wilayah Surabaya 
Timur Bulan Juli 2017 Berdasarkan 4 Komponen GRSC-I 

Komponen  n Presentase 
(%) 

Success, power, and 

competition 

Rendah  
Tinggi 

 
 

5 
129 

 
 

3.8 % 
96.2 % 

Restrictive emotionality 

Rendah  
Tinggi 

 
17 

117 

 
12.7 % 
87.3 % 

Restrictive affectionate 

behavior between men 

Rendah  
Tinggi 

 
 

10 
124 

 
 

7.5 % 
92.5 % 

Conflicts between work 

and leisure-family relation 

Rendah  
Tinggi 

 
 

24 
110 

 
 

17.9 % 
82.1 % 

Secara umum, tingkat konflik peran gender pada pria di wilayah 

Surabaya Timur termasuk dalam kategori sedang seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 5.7.  

Tabel 5.7 Tingkat Konflik Peran Gender pada Pria di Wilayah Surabaya 
Timur Bulan Juli 2017 secara General 

Kategori n Presentase (%) 
Rendah 33 24.6 % 
Sedang 72 53.7 % 
Tinggi 29 21.7 % 
Total 134 100 % 

4. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Variabel ini diukur menggunakan HBI-20 modified (Health Behavior 

Inventory -20). Kuesioner tersebut telah dimodifikasi oleh peneliti dan telah 

dilakukan uji validitas. Hasil analisis pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa 

tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria termasuk dalam 
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kategori tinggi (54,5%) walaupun presentase yang ditunjukkan tidak 

terlampau jauh dengan kategori rendah (lihat tabel 5.9) 

Tabel 5.8 Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Pria di 
Wilayah Surabaya Timur Bulan Juli 2017 

Kategori n Presentase (%) 
Rendah 61 45.5 % 
Tinggi 73 54.5% 
Total 134 100 % 

5. Analisis Hubungan Ideologi Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Tabel 5.9 Distribusi Responden Berdasarkan Ideologi Maskulinitas dan 
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Surabaya Timur Bulan Juli 2017 

Ideologi 
Maskulinitas 

Pemanfaatan Faskes Total Tinggi Rendah 

Rendah 17 
12.6% 

15 
11.3% 

32 
23.9 % 

Sedang 42 
31.3% 

28 
20.9% 

70 
52.2 % 

Tinggi 14 
10.4% 

18 
13.5% 

32 
23.9 % 

Total 73 
54.5 % 

61 
45.5 % 

134 
100% 

Uji Spearman P = 0.455 (z = -.065) 
Tabel 5.9 menunjukkan bahwa pria yang memiliki ideologi 

maskulinitas rendah dan sedang cenderung untuk memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan (12.6% dan 31.3%) dibandingkan dengan pria yang 

memiliki ideologi maskulinitas yang tinggi.  

Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan 

hasil p=0.455 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak ada 

hubungan yang signifikan antara ideologi maskulinitas dengan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur. 
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6. Analisis Hubungan Norma Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Pria yang memiliki norma maskulinitas rendah dan sedang cenderung 

untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (13.4% dan 31.3%) 

sedangkan pria dengan norma maskulinitas tinggi memiliki kesamaan tingkat 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan (9.7%) (lihat tabel 5.10). 

Tabel 5.10 Distribusi Responden Berdasarkan Norma Maskulinitas dan 
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Surabaya Timur Bulan Juli 2017 

Norma 
Maskulinitas 

Pemanfaatan Faskes Total Tinggi Rendah 

Rendah 18 
13.4% 

14 
10.5% 

32 
23.9 % 

Sedang 42 
31.3% 

34 
25.4% 

76 
56.7 % 

Tinggi 13 
9.7% 

13 
9.7% 

26 
19.4 % 

Total 73 
54.5 % 

61 
45.5 % 

134 
100% 

Uji Spearman P = 0.654 (z = -.039) 
Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan 

hasil p=0.654 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak ada 

hubungan yang signifikan antara norma maskulinitas dengan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur. 

7. Analisis Hubungan Konflik Peran Gender dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan  

Pria dengan konflik peran gender yang rendah dan tinggi lebih 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (13.4% dan 14.9%) sedangkan 

pria dengan konflik peran gender yang sedang, cenderung untuk tidak 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan walaupun dengan perbandingan 

presentase yang tidak signifikan (lihat tabel 5.11).  
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Hasil analisis data menggunakan uji statistik Spearman menunjukkan 

hasil p=0.300 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak ada 

hubungan yang signifikan antara konflik peran gender dengan pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur. 

Tabel 5.11 Distribusi Responden Berdasarkan Konflik Peran Gender dan 
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Surabaya Timur Bulan Juli 2017 

Konflik Peran 
Gender 

Pemanfaatan Faskes Total Tinggi Rendah 

Rendah 18 
13.4% 

15 
11.2 % 

33 
24.6 % 

Sedang 35 
26.2% 

37 
27.6% 

72 
53.8 % 

Tinggi 20 
14.9% 

9 
6.7% 

29 
21.6 % 

Total 73 
54.5 % 

61 
45.5 % 

134 
100% 

Uji Spearman P = 0.300 (z = 0.300) 
  

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Ideologi Maskulinitas pada Pria  

Ideologi maskulinitas merupakan bentuk suatu identifikasi tentang standar 

budaya pada pria yang tinggal dalam masyarakat, suatu wilayah, suku atau 

kelompok sosial tertentu (Connell 1995; Thompson Eh et al. 1992). Ideologi 

maskulinitas dimaksudkan pada norma sosial baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis tentang identitas gender (Thompson Eh et al. 1992). Ideologi maskulinitas 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana seorang pria 

berpikir, merasakan, dan berperilaku (Thompson Eh et al. 1992; Thompson et al. 

2015).  

Tingkat ideologi maskulinitas pada pria yang tinggal di wilayah Surabaya 

Timur secara general pada kategori sedang. Ideologi maskulinitas dibagi atas tiga 

kategori yaitu kategori rendah (total skor <102), kategori sedang (total skor 102-
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127), dan kategori tinggi (total skor >127). Hal tersebut menandakan bahwa 

sebagaian besar pria mengikuti ideologi maskulinitas yang ada pada area tempat 

tinggal namun dalam beberapa kondisi tertentu pria tidak menerapkan ideologi 

tersebut. Berdasarkan skala pada MRNI-SF, semakin tinggi hasil yang diberikan, 

semakin tinggi pula kepercayaan pada ideologi maskulinitas (Levant & Wimer 

2014a).  

Ideologi maskulinitas dapat digambarkan juga dengan 7 parameter yaitu 

avoidance of feminimity, negativity toward sexual minorities, self-reliance 

through mechanical skills, toughness, dominance, importance of sex, dan 

restrictive emotionality (Levant et al. 2016). Masing-masing parameter 

menunjukkan bahwa parameter tersebut termasuk dalam kategori tinggi (mean ≥

3,5). 

Menurut Pleck et al. (2004), konstruksi ideologi maskulinitas paling 

banyak dijumpai saat penelitian tentang sikap terhadap maskulinitas. Sikap yang 

ditunjukkan pada umumnya mengacu pada perilaku seseorang terhadap suatu 

objek atau target terutama hal-hal yang disukai (Pleck et al. 2004). Teori tersebut 

mendukung hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 128 pria selalu merasa kuat 

dan berkuasa terhadap suatu hal. Sama halnya dengan komponen self-reliance 

through mechanical skills dimana pria seharusnya dapat melakukan pekerjaan 

rumah seperti mereparasi mobil, membenahi rumah yang rusak, dan kegiatan yang 

serupa.  

Menurut McCreary (1994), masyarakat cenderung merespon lebih negatif 

terhadap laki-laki yang bertindak secara feminin dibandingkan dengan perempuan 

yang bertindak secara maskulin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria 
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memilih untuk menghindari kegiatan yang sering dilakukan oleh perempuan 

seperti memasak, berkeluh kesah, menonton sinetron atau drama dan bersolek.  

Pada komponen restrictive emotionality dan toughness, didapatkan hasil 

bahwa pria setuju bahwa pria merupakan individu yang kuat dan mencegah untuk 

menunjukkan emosi. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan 

bahwa pria selalu dikenal sebagai individu yang mandiri, menjadi pemimpin, dan 

menghindari situasi emosional. Pria akan mendapatkan hukuman jika 

menunjukkan emosi, mencari bantuan dan menunjukkan rasa sakit (Isacco et al. 

2008; McCabe, Marita P. et al. 2016). Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

peneliti memiliki pendapat bahwa ideologi maskulinitas pada pria di wilayah 

Surabaya Timur cukup tinggi, dimana secara umum ideologi maskulinitas berada 

pada kategori sedang dan seluruh komponen MRNI-SF masing-masing berada 

pada kategori tinggi. Pria dengan ideologi maskulinitas yang tinggi disebabkan 

karena adanya kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil pada anak laki-laki yang 

terus diterapkan hingga usia dewasa. Salah satu contohnya adalah pria cenderung 

menghindari kegiatan yang banyak dilakukan oleh wanita karena pria takut 

mendapatkan hukuman baik secara fisik atau psikis. Hukuman psikis yang 

didapatkan biasanya berupa cemoohan atau dikucilkan dalam suatu area tempat 

tinggal atau komunitas. 

5.2.2 Norma Maskulinitas pada Pria 

Norma maskulinitas merupakan standar bagaimana pria harus berperilaku, 

berpikir, dan merasa (Berger et al. 2013; Mahalik et al. 2005). Menurut Mahalik et 

al. (2003), norma maskulinitas dapat diidentifikasi mulai usia remaja yang 

tercermin dalam kegiatan sekolah seperti hukuman secara psikis seperti dikucilkan 
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dan ejekan terhadap anak laki-laki yang memiliki sifat feminin. Berdasarkan hasil 

penelitian, norma maskulinitas pria di wilayah Surabaya Timur secara general 

termasuk dalam kategori sedang (56,7%). Norma maskulinitas dibagi menjadi 3 

kategori yaitu rendah (total skor <66), sedang (total skor 66-76), dan tinggi (total 

skor >76). Hasil tersebut mengindikasikan adanya peran masyarakat terhadap 

pembentukan standar perilaku yang secara tidak langsung harus diikuti oleh setiap 

pria. Namun, standar perilaku tersebut tidak sepenuhnya berlaku pada setiap 

individu seperti responden M6 yang setuju bahwa pria memiliki peran untuk 

mengatur wanita namun tidak setuju bahwa pria harus selalu bertindak 

menggunakan kekerasan.  

Norma maskulinitas memiliki 9 komponen yang menentukan standar bagi 

pria yaitu kemenangan, pengendalian emosi, pengambilan risiko, playboy, 

kemandirian, prioritas pekerjaan, kontrol atas wanita, penolakan terhadap 

homoseksual, dan pencapaian status. Masing-masing komponen menunjukkan 

presentase tinggi pada kategori rendah kecuali power over women (kontrol 

terhadap wanita) dan heteroseksual self-presentation (penolakan terhadap 

homoseksual).  

Komponen pengendalian emosi menunjukkan presentase yang tinggi pada 

kategori rendah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hardiyani (2014) yang 

menjelaskan bahwa pria memiliki gen SRY yang menyebabkan seorang pria lebih 

agresif dibandingkan dengan wanita. Selain itu, pria memiliki hormone 

testosterone yang mempengaruhi perkembangan pria dimana pria cenderung 

untuk menyelesaikan masalah dengan cara praktis dan rasional. Menurut Reilly et 

al. (2013), pria sulit untuk mengendalikan emosi dikarenakan terbentuknya 
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konsep diri serta harga diri seorang pria. Walaupun pria cederung lebih agresif, 

tingkat perilaku kekerasan yang dilakukan termasuk dalam kategori rendah. Hal 

yang sama terjadi pada komponen playboy yang juga termasuk dalam kategori 

rendah. Berbeda dengan komponen self-reliance atau kemandirian, pria lebih 

dikenal dengan individu yang mandiri dan kuat namun pada wilayah ini pria 

menunjukkan presentase yang tinggi pada kategori rendah. Hal tersebut 

menandakan bahwa pria dapat bergantung pada orang lain.  

Pada komponen penolakan terhadap homoseksual, komponen tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi dimana mereka mempercayai adanya konflik jika 

mereka dianggap sebagai gay. Komponen kontrol terhadap wanita juga 

menunjukkan sebagian besar pria setuju bahwa pria memiliki kewenangan untuk 

mengontrol wanita. Hasbiah (2009) mendukung hasil penelitian yang 

menyebutkan bahwa wanita mengalami ketertinggalan lebih banyak dibandingkan 

dengan pria dalam bidang pendidikan, kesehatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa seorang pria yang 

dianggap agresif tidak selalu bersikap mandiri, berani mengambil risiko, serta 

mempedulikan kemenangan dan pekerjaan. Dalam beberapa komponen seperti 

playboy, pria di wilayah Surabaya Timur tidak menunjukkan tingginya jumlah 

pria yang menganut kepercayaan tersebut dikarenakan sudah memiliki pasangan 

atau sudah menikah. Pria juga tidak selalu mendapatkan sesuatu yang diinginkan 

dengan cara kekerasan sesuai dengan karakteristik mereka yang praktis dan 

rasional. Mereka cenderung tidak membenarkan perilaku kekerasan dan memilih 

untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara diskusi.  
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5.2.3 Konflik Peran Gender pada Pria 

Konflik peran gender merupakan kondisi psikologis yang memiliki 

konsekuensi negatif untuk orang lain. Konflik peran gender mengaitkan masalah 

kognitif, afektif, perilaku, dan kesadaran yang disebabkan kurangnya pemahaman 

tentang peran gender di masyarakat (O’Neil et al. 2016). Berdasarkan hasil 

penelitian, konflik peran gender pada pria di wilayah Surabaya Timur termasuk 

dalam kategori sedang (53,7%). Konflik peran gender dibagi menjadi 3 kategori 

yaitu rendah (total skor <139), sedang (total skor 139-172), dan tinggi (total skor 

>172). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pria mengalami konflik 

dalam menjalankan peran sesuai jenis kelamin namun tidak bermasalah dalam hal 

lain seperti responden M7. Responden menyatakan setuju apabila mereka merasa 

kesulitan mengatakan bahwa seorang pria peduli terhadap sesama namun mereka 

tidak setuju apabila mengungkapkan sayang kepada orang lain berjenis kelamin 

sama merupakan hal yang berisiko.  

Konflik peran gender dibagi menjadi 4 komponen yaitu success, power, 

and competition; restrictive emotionality; restrictive affectionate behavior 

between men; dan conflicts between work and leisure-family relation. Menurut 

Dzuhyatin (1997), konsep kekuasaan pada budaya patriarki merupakan gambaran 

seorang laki-laki dari Tuhan sehingga setiap laki-laki merefleksikan kekuasaan 

pada masyarakat yang lain termasuk anak-anak dan wanita. Hal tersebut 

mendukung hasil penelitian pada komponen success, power, and competition 

yang masuk dalam kategori tinggi dimana pria merasa senang jika terlibat dalam 

sebuah kompetisi atau tantangan, mencapai kesuksesan, dan memiliki sebuah 

kekuasaan.  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



Komponen restrictive emotionality juga termasuk dalam kategori tinggi 

yang menunjukkan bahwa pria merasa kesulitan dalam mengekspreskan perasaan 

dan kesulitan menemukan kata-kata untuk mengekspresikan emosi yang 

mendasar. Fakta tersebut sejalan dengan fakta bahwa pria cenderung agresif dan 

dikenal sebagai individu yang kuat (Hardiyani 2014). Pria lebih terbatas untuk 

menunjukkan ekspresi kepedulian pada orang lain yang berjenis kelamin sama. 

Pada komponen conflicts between work and leisure-family relation, terjadi 

tingginya presentase pada kategori tinggi dimana menandakan pria mengalami 

kesulitan dalam mengimbangi pekerjaan atau sekolah dan hubungan keluarga 

yang menimbulkan masalah baru seperti masalah kesehatan, stress, dan kesulitan 

untuk relaks. Para pria mengalami hal tersebut dikarenakan ketakutan akan 

direndahkan oleh orang lain dan dikucilkan karena dianggap melanggar atau 

menyimpang dari norma maskulinitas (Nauly 2002). Berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti berpendapat bahwa konflik peran gender terjadi karena adanya kesulitan 

dalam menjalin sebuah hubungan antar sesama. Konflik tersebut juga dipicu 

karena adanya kecemasan akan dipersepsikan menjadi seorang pria yang tidak 

maskulin atau melanggar norma maskulin sehingga pria mengalami perendahan 

diri dan hukuman psikis lainnya.  

5.2.4 Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Pria 

Pemanfaatan layanan kesehatan yaitu proses penggunaan layanan 

kesehatan oleh masyarakat (Notoatmodjo 2003). Interaksi antara pasien dan 

penyelenggara layanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor sosiokultural, organisasi 

penyedia layanan kesehatan, konsumen, dan penyedia layanan kesehatan (Dever 

1984). Pemanfaatan pelayanan kesehatan berkaitan dengan kebutuhan seseoran 
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terhadap pelayanan kesehatan (Andersen 1975). Berdasarkan hasil penelitian, 

tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya 

Timur menunjukkan 54,5% pemanfaatan kategori tinggi dan 45,5% menunjukkan 

kategori rendah. Tingginya angka pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 

sebanding dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan di Brazil. Penelitian 

yang dilakukan pada pria berusia 20-59 tahun ini menunjukkan tingginya 

penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tingginya angka 

kunjungan fasilitas pelayanan di Brazil salah satunya dikarenakan agama yang 

dianut. Pria yang religius lebih sering memeriksakan diri sebagai upaya preventif 

yang telah diajarkan dalam komunitas beragama (Arruda et al. 2016). Arruda et 

al. (2016) menambahkan bahwa mayoritas pria mengunjungi fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk konsultasi kesehatan dan melakukan perawatan gigi dan mulut. 

Berbeda dengan jumlah kunjungan rumah sakit oleh pria di Australia yang 

menyatakan bahwa pria usia 25-54 tahun jarang mengunjungi rumah sakit untuk 

memeriksakan diri (Australian Institute of Health and Welfare 2013).  

Pemanfaatan pelayanan fasilitas kesehatan diukur dengan meneliti 

seberapa sering pria memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Fasilitas pelayanan 

yang tersedia seperti puskesmas, klinik dokter umum, klinik dokter gigi, 

pemanfaatan apotek, dan mengikuti kegiatan penyuluhan. Menurut Dever (1984), 

selain faktor sosiokultural dan penyedia layanan kesehatan, faktor internal 

konsumen sangat penting. Pria di Surabaya Timur mayoritas melakukan 

kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan ketika memiliki keluhan fisik dan 

melakukan pemeriksaan fisik secara rutin. Ketika memiliki keluhan, sebagian 

besar pria membeli dengan segera obat yang telah diresepkan oleh petugas 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



kesehatan. Namun, dalam upaya promotif dan preventif, pria masih cenderung 

kurang aktif yang ditandai dengan kurangnya partisipasi dalam penyuluhan 

tentang penyakit. Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Surabaya Timur sudah 

sangat memadai dan mudah dijangkau. Selain mudah dijangkau, masyarakat 

sudah mendapatkan sosialisasi tentang bantuan dana kesehatan yang berasal dari 

pemerintah. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang maksimal diharapkan 

mengurangi prognosis penyakit yang buruk pada pria serta mengurangi 

terlambatnya diagnosis penyakit sehingga meningkatkan angka kematian pria.  

5.2.5 Hubungan Ideologi Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan oleh Pria 

Ideologi maskulinitas dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

pria di wilayah Surabaya Timur tidak memiiki hubungan yang signifikan. Ideologi 

maskulinitas kategori rendah dan sedang menunjukkan angka pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi sedangkan ideologi maskulinitas 

kategori tinggi menunjukkan tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang rendah namun dengan perbandingan angka yang tidak terlampau jauh.  

Pemahaman tentang ideologi maskulinitas dapat dikaitkan dengan adanya 

perilaku sehat yang berisiko pada pria (Pleck et al. 2004). Pria sering dicirikan 

sebagai individu yang enggan meminta bantuan saat mengalami permasalah dalam 

hidup seperti kesulitan dalam pekerjaan, keluarga, serta kesehatan. Pria cenderung 

menghindari mencari pertolongan dari para ahli yang mampu membantu 

permasalahan (Addis et al. 2003).  

Pria dengan tingkat ideologi maskulinitas sedang memiliki tingkat 

pemanfaatan fasilitas pelayanan yang tinggi dimana perbandingan antara ideologi 
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maskulinitas dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu 3:2 dengan 

jumlah responden sebesar 42 untuk tingkat pemanfaatan tinggi dan 28 untuk 

tingkat pemafaatan rendah. Sedangkan pria dengan ideologi maskulinitas tinggi 

memiliki tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah namun 

jumlah responden tidak terpaut jauh. Hal tersebut berbanding terbalik dengan 

pernyataan McCabe, Marita P. et al. (2016) yang menyebutkan bahwa 

pemanfaatan layanan kesehatan yang buruk dipengaruhi oleh label identitas pria 

yang disebut dengan ideologi maskulinitas. Sesuai dengan teori Lawrence Green 

(Green & Kreuter 1991), ideologi maskulinitas menjadi faktor predisposisi 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan ideologi maskulinitas 

merupakan faktor yang berasal dari kepercayaan masyarakat yang berdampak 

pada perilaku individu.  

Pria dengan ideologi maskulinitas rendah dan sedang lebih sering 

mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Pria 

kategori tersebut mengonsultasikan keluhan fisik yang dirasakan pada petugas 

kesehatan. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan mulai 

memeriksakan kondisi fisik, pembelian obat, dan mengikuti kegiatan penyuluhan 

kesehatan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Isacco et al. (2008) yang 

menyatakan bahwa pria yang memahami ideologi maskulinitas memilih untuk 

tidak mengujungi petugas kesehatan, menghindari menyatakan apa yang sedang 

dirasakan, tidak menyukai menceritakan permasalahan, dan mengalami kematian 

usia dini. Menurut peneliti, pemahaman yang kuat tentang ideologi maskulinitas 

diperlukan sebagai pembeda antara pria dan wanita dimana wanita merupakan 

individu dengan kondisi fisik lebih lemah. Sebagai contoh pada komponen 
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toughness atau kekuatan yang menyebutkan pria seharunya menjadi individu yang 

tangguh dikarenakan pria akan menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga yang 

bergantung pada mereka. Ideologi maskulinitas seharusnya tidak mengganggu 

proses melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. Penundaan pencarian 

bantuan kesehatan akan menyebabkan masalah kesehatan memburuk. Hal tersebut 

akan mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti ekonomi dan sosial. Kegiatan 

pencarian bantuan kesehatan bukan hanya mengunjungi fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk memeriksakan fisik namun juga mengikuti kegiatan penyuluhan 

untuk menambah wawasan tentang penyakit sehingga pria lebih waspada terhadap 

kesehatan masing-masing. Proses pencarian informasi tidak hanya bisa dilakukan 

dengan mengunjungi penyuluhan, melainkan dengan membaca di berbagai macam 

media seperti intenet dan majalah kesehatan.  

5.2.6 Hubungan Norma Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan oleh Pria 

Norma maskulinitas dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

pria di wilayah Surabaya Timur tidak memiiki hubungan yang signifikan. Norma 

maskulinitas kategori rendah dan sedang menunjukkan tingkat pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan kategori tinggi sedangkan pria dengan norma 

maskulinitas yang tinggi memiliki presentase yang sama pada kategori rendah dan 

tinggi sebesar 9,7%. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa norma maskulinitas dan perilaku peningkatan kesehatan 

memiliki hubungan yang buruk (Levant & Wimer 2014). 

Pria dengan tingkat norma maskulinitas sedang memiliki tingkat 

pemanfaatan fasilitas pelayanan yang tinggi dimana perbandingan antara norma 
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maskulinitas dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yaitu berjumlah 42 

responden untuk tingkat pemanfaatan tinggi dan 34 untuk tingkat pemafaatan 

rendah. Sedangkan pria dengan norma maskulinitas tinggi memiliki tingkat 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan sama pada kategori rendah dan tinggi 

dengan jumlah masing-masing 13 responden. Hasil penelitian berbanding terbalik 

dengan penelitian Hennessy et al. (2014) yang menyebutkan bahwa pria 

menghindari kunjungan fasilitas kesehatan dengan alasan untuk mewujudkan 

kekuatan dan tidak terlihat rentan.  

Pria dengan norma maskulinitas rendah dan sedang lebih sering 

mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Pria 

kategori tersebut mengonsultasikan keluhan fisik yang dirasakan pada petugas 

kesehatan. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan mulai 

memeriksakan kondisi fisik, pembelian obat, dan mengikuti kegiatan penyuluhan 

kesehatan. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Griffith et al. (2016) 

dimana norma maskulinitas merupakan penyebab utama kematian di antara pria 

pada usia 15-44 tahun. Pada rentang usia di atas, penyebab utamanya adalah 

kecelakaan dan kurangnya kunjungan ke klinik kesehatan serta over dosis 

penggunaan obat-obatan terlarang. Norma maskulinitas menjadi faktor 

predisposisi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan karena terdapat peran 

masyarakat membuat standar berperilaku baik secara tertulis maupun tidak (Green 

& Kreuter 1991). 

.Menurut peneliti, pemahaman yang tentang norma maskulinitas 

digunakan sebagai acuan bagaimana seorang pria harus berperilaku dalam sebuah 

lingkup tempat tinggal dimana banyak terjadi interaksi sosial antar sesama. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN MASKULINITAS DENGAN... AMALIA KHASANAH I.D.



Namun, dalam beberapa kondisi seperti kurangnya komunikasi antar individu dan 

ketidakpedulian terhadap keadaan sekitar, norma maskulinitas tidak memiliki 

dampak yang terlihat secara nyata. Pada lingkup masyarakat yang cenderung tidak 

saling bersosialisasi, masyarakat yang lebih memikirkan diri sendiri cenderung 

untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi dirinya. Hal tersebut juga 

mempengaruhi kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria dimana 

masyarakat yang notabene egois, lebih waspada terhadap kondisi yang dialami 

sehingga mereka segera mencari bantuan pada ahli kesehatan tanpa meminta 

bantuan orang disekitarnya.  

5.2.7 Hubungan Konflik Peran Gender dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan oleh Pria 

Konflik peran gender dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

pria di wilayah Surabaya Timur tidak memiiki hubungan yang signifikan. Konflik 

peran gender kategori rendah dan tinggi menunjukkan angka pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang tinggi sedangkan konflik peran gender kategori sedang 

menunjukkan tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah 

dengan perbedaan jumlah responden yang tidak signifikan.  

Konflik peran gender memiliki dampak pada pembatasan perilaku yang 

berakibat adanya tindakan kekerasan pada diri sendiri maupun orang lain. Pria 

yang mengalami pembatasan perilaku berakibat pada pengendalian perilaku 

individu, membatasi potensi, dan mengurangi kebebasan manusia (O’Neil et al. 

2016).   

Pria dengan konflik peran gender rendah dan tinggi lebih sering 

mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Pria 
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kategori tersebut mengonsultasikan keluhan fisik yang dirasakan pada petugas 

kesehatan. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan mulai 

memeriksakan kondisi fisik, pembelian obat, dan mengikuti kegiatan penyuluhan 

kesehatan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Good et al (1989) yang 

menyatakan bahwa pembatasan untuk mengungkapkan perasaan menyebabkan 

pria enggan untuk menyebutkan keluhan yang sebenarnya dirasakan ketika 

mengalami kesakitan. Pembatasan tersebut sangat mengganggu proses diagnosa 

penyakit secara dini dikarenakan pria akan menolak untuk mengunjungi fasilitas 

pelayanan kesehatan. Penolakan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan 

dilakukan dengan alasan keluhan yang dirasakan tidak mengganggu serta takut 

akan mendapatkan penilaian buruk sebagai pria karena mengunjungi fasilitas 

pelayanan kesehatan tanpa gejala yang nampak secara jelas. Pada hasil penelitian, 

beberapa pria di wilayah Surabaya Timur memiliki konflik peran gender tinggi 

namun memiliki tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi 

pula. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori Green & Kreuter (1991) 

yang menunjukkan bahwa konflik peran gender yang diadopsi masyarakat mampu 

mempengaruhi tingkat kunjungan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini 

menandakan bahwa kebutuhan akan pentingnya memeriksakan kesehatan tidak 

mempengaruhi anggapan masyarakat tentang bagaimana seorang pria diterima 

dalam sebuah lingkup tempat tinggal atau komunitas.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pria dewasa yang tinggal di wilayah Surabaya Timur memiliki tingkat 

ideologi maskulinitas secara general dalam kategori sedang yang 

menandakan bahwa sebagian besar pria mengikuti ideologi maskulinitas yang 

ada pada area tempat tinggal atau komunitas namun dalam beberapa kondisi 

tertentu, pria tidak menerapkan ideologi tersebut.  

2. Norma maskulinitas pria yang tinggal di wilayah Surabaya Timur berada 

dalam kategori sedang yang mengindikasikan adanya peran masyarakat 

dalam pembentukan standar berperilaku namun tidak sepenuhnya berlaku 

pada setiap individu. 

3. Konflik peran gender pada pria di wilayah Surabaya Timur berada dalam 

kategori sedang yang menunjukkan bahwa sebagian besar pria mengalami 

konflik dalam menjalankan peran sesuai jenis kelamin. 

4. Tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di wilayah 

Surabaya Timur termasuk dalam kategori tinggi. 

5. Ideologi maskulinitas pada pria di wilayah Surabaya Timur tidak memiliki 

hubungan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. 

6. Norma maskulinitas pada pria di wilayah Surabaya Timur tidak memiliki 

hubungan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. 

7. Konflik peran gender pada pria di wilayah Surabaya Timur tidak memiliki 

hubungan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. 
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6.2 Saran  

1. Pada penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan untuk menggali faktor yang 

menyebabkan tingginya tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 

oleh pria seperti faktor agama yang dianut, status pernikahan, dan tingkat 

penghasilan. 

2. Penggunaan metode probability sampling diperlukan supaya hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan.  

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk membuat strategi pengambilan data 

penelitian baik online atau offline untuk mempermudah proses pengambilan 

data seperti mengirimkan screenshot setelah mengisi kuesioner online 

sebagai bukti pengisian kuesioner. Peneliti disarankan untuk membuat tim 

khusus yang telah diberikan arahan untuk proses pengambilan data supaya 

proses tersebut lebih efektif dan efisien.  

4. Puskesmas diharapkan membuat program untuk meningkatkan kesehatan 

khusus pria seperti posyandu pria yang dilaksanakan setiap hari Minggu 

sebagai upaya preventif tingginya penderita penyakit kronis dan kematian 

usia produktif pada pria.  
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Lampiran 3 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Judul Penelitian: Hubungan Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan oleh Pria di Wilayah Surabaya Timur 

Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum  

Menjelaskan hubungan maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas  pelayanan 

kesehatan oleh pria di wilayah Surabaya Timur. 

Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan ideologi maskulinitas pria di wilayah Surabaya Timur  

2. Menggambarkan norma maskulinitas pria di wilayah Surabaya Timur  

3. Menggambarkan konflik peran gender maskulinitas pria di wilayah Surabaya 

Timur  

4. Menggambarkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria di 

wilayah Surabaya Timur  

5. Menganalisis hubungan ideologi maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria 

6. Menganalisis hubungan norma maskulinitas dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria 

7. Menganalisis hubungan konflik peran gender dengan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan oleh pria 

Perlakuan yang akan Diberikan Kepada Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif yang akan dilakukan pada 

subjek meliputi:  

1. Peneliti memberikan penjelasan tentang penelitian 

2. Peneliti meminta persetujuan pada responden sebelum dilakukan pengisian 

kuesioner 

3. Peneliti meminta data demografi yang meliputi: usia, wilayah kelurahan, 

pendidikan, agama, pendapatan, dan etnis 

4. Peneliti meminta data ideologi maskulinitas, norma maskulinitas, konflik 

peran gender, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan 
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5. Penelitian ini akan dilakukan pada 19 Juni sampai dengan 3 Juli 2017 

6. Data dikumpulkan dengan 2 cara yakni melalui pengisian kuesioner dalam 

bentuk hardcopy dan kuesioner online yang ada dalam Google Form 

7. Responden yang mampu menggunakan smartphone atau internet dapat 

mengisi kuesioner secara online sedangkan responden yang memiliki 

hambatan untuk menggunakan internet mendapatkan fasilitas pengisian 

kuesioner dalam bentuk print out.  

Manfaat Penelitian bagi Responden 

Bagi Respoden 

Responden dalam penelitian ini akan mendapatkan informasi tentang makna 

maskulinitas yang berkaitan terkait tentang kunjungan ke fasilitas pelayaan 

kesehatan yang berpengaruh pada status kesehatan pria. Informasi tersebut 

diberikan dalam bentuk ceramah dan pembagian leaflet setelah dilakukan 

pengisian kuesioner. 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial oleh keterlibatan subjek. Penelitian ini hanya 

melakukan pengukuran tentang tingkat maskulinitas dan tingkat pemanfataan 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh pria dengan kuesioner. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan responden bersifat sukarela tanpa ada paksaan sehingga responden 

berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. Apabila subjek tidak bersedia menjadi responden, maka 

peneliti tidak akan mencari responden lain untuk dijadikan responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti, yaitu dengan tidak mencantumkan identitas subjek 

penelitian secara jelas, dan ketika hasil penelitian nama subjek akan diganti 

dengan kode angka.  

Adanya Intensif untuk Responden  

Seluruh responden tidak mendapat intensif berupa uang atau biaya transportasi 

maupun akomodasi karena penelitian ini bersifat sukarela. Keyperson akan 

mendapatkan souvenir dari peneliti. 
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Informasi Tambahan 

Subjek penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungkan peneliti: 

Nama  : Amalia Khasanah Ima Dudini 

Email  : imadudini.id@gmail.com 

Telp.  : 085732582241 

 

 

………………….. ,  ……………………. 

 

Yang mendapatkan penjelasan                                            Yang memberi penjelasan 

        Subjek /Yang Mewakili Subjek                                                        Peneliti 

 

 

( ............................................ )                                          ( Amalia Khasanah Ima Dudini) 

 

  Dosen Pembimbing I 

 

(Elida Ulfiana, S.Kep., Ns., M.Kep) 
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Lampiran 4 
PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka 

saya: 

Nama  : Amalia Khasanah Ima Dudini 

NIM  : 131311133085 

akan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Maskulinitas dengan 

Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Pria di Wilayah Surabaya 

Timur”. Saya mohon kesediannya untuk mengisi lembar kuesioner yang telah 

saya persiapkan sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya dan saya akan 

menjamin kerahasiaan pendapat yang telah Anda berikan. Informasi yang Anda 

berikan hanya akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan 

tidak akan digunakan untuk hal yang lain.  

 Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

mohon agar Anda menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

Partisipasi Anda mengisi formulir ini sangat saya hargai dan atas perhatian serta 

kesediannya saya ucapkan terima kasih.  

Surabaya, Juni 2017 

 

Amalia Khasanah Ima Dudini 
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Lampiran 5 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  :  

Setelah mendapatkan penjelasan tentang: 

a. Tujuan penelitian 

b. Perlakuan yang akan diberikan kepada subjek penelitian 

c. Manfaat bagi subjek penelitian 

d. Bahaya potensial  

e. Hak untuk undur diri dari penelitian 

f. Jaminan kerahasiaan data 

Saya bertandatangan di bawah ini menyatakan (bersedia/tidak bersedia)* untuk 

ikut berpartisipasi sebagai responden penelitian dengan judul “Hubungan 

Maskulinitas dengan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Pria di 

Wilayah Surabaya Timur” yang dilakukan oleh Amalia Khasanah Ima Dudini 

dalam menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Ners pada Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya.  

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Surabaya, ………………………… 

 

 

 

 

 

Keterangan 
*) Coret yang tidak perlu 

Peneliti 

 

(Amalia Khasanah  Ima Dudini) 

Responden 

 

(……………………………….) 

Dosen Pembimbing I 

 

(Elida Ulfiana, S.Kep., Ns., M.Kep) 
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Lampiran 6 
KUESIONER DEMOGAFI 

Petunjuk: Berikan tanda silang (X) pada kotak dan isian yang telah disediakan. 

Nomor responden :   Tanggal Pengisian : 

1. Usia: tahun 
2. Wilayah Kelurahan:  
3. Pendidikan 

a. Tidak sekolah 
b. Sekolah Dasar (SD) 
c. Sekolah Menengah Pertaman (SMP) 
d. Sekolah Menengah Atas (SMA) 
e. Perguruan Tinggi 

4. Agama  
a. Islam 
b. Kristen  
c. Katholik 
d. Konghucu 
e. Hindu 
f. Budha  

5. Pendapatan (UMK Surabaya 2017 = Rp 3.296.212,50) 
a. Lebih rendah dari UMK 
b. UMK 
c. Lebih tinggi dari UMK 

6. Pekerjaan 
a. Karyawan swasta 
b. Nelayan/Petani/Peternak 
c. Pegawai Negeri Sipil 
d. Wiraswasta 
e. Dosen/Guru 
f. Tidak bekerja 
g. Lainnya, sebutkan….. 

7. Etnis  
a. Melayu 
b. Tionghoa 
c. Madura 
d. Jawa 
e. Lainnya, sebutkan ……
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Lampiran 7 

KUESIONER IDEOLOGI MASKULINITAS 

Petunjuk: Kuesioner ini terdiri dari 21 pernyataan. Kalimat di bawah ini 
menjelaskan tentang kesehatan, perilaku, sikap, dan kepercayaan Anda. Mohon 
mengisi kuesioner dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kotak sesuai 
angka yang menggambarkan tingkat persetujuan terhadap setiap kalimat. Berikan 
satu jawaban pada setiap kalimat! 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Sedikit tidak setuju 

4 = Antara setuju dan tidak setuju 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1. Homoseksual seharusnya 
tidak pernah menikah 

 
      

2. 
Presiden Amerika Serikat 
harus selalu berjenis kelamin 
pria  

 
      

3.  
Pria seharusnya menjadi 
pemimpin dalam sebuah 
kelompok 

 
      

4. 

Pria seharusnya menonton 
pertandingan sepakbola 
daripada menonton opera 
sabun 

 

      

5. 

Semua bar (klub) yang 
menjadi tempat berkumpul 
homoseksual seharunya 
ditutup 

 

      

6. 
Pria seharusnya memiliki 
keterampilan membenahi 
rumah 

 
      

7.  
Pria seharusnya mampu 
membenahi benda-benda di 
sekitar rumah 

 
      

8. 

Pria seharusnya lebih suka 
menonton film action 
dibanding membaca novel 
romantis 

 

      

5 = Sedikit setuju 

6 = Setuju 

7 = Sangat setuju 
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9.  Pria seharusnya selalu 
menyukai hubungan seksual 

 
      

10. 
Anak laki-laki seharusnya 
lebih suka bermain truk 
mainan daripada boneka 

 
      

11. Pria seharusnya tidak menolak 
untuk berhubungan seksual 

 
      

12. Pria seharusnya harus menjadi 
bos 

 
      

13. 
Homoseksual seharusnya 
tidak pernah berciuman di 
depan umum 

 
      

14. 
Pria seharusnya tahu 
bagaimana cara membenahi 
mobilnya apabila rusak 

 
      

15. 
Pria seharusnya tidak pernah 
mengakui ketika orang lain 
menyakiti perasaannya 

 
      

16. Pria seharusnya dijauhkan dari 
situasi emosional 

 
      

17. 
Penting bagi pria untuk 
mengambil risiko, meskipun 
akan membuatnya terluka 

 
      

18.  Pria seharusnya selalu siap 
untuk berhubungan seksual 

 
      

19. 
Ketika kehidupan semakin 
sulit, pria seharusnya semakin 
tangguh 

 
      

20.  

Menurut saya, seorang 
pemuda harus mencoba untuk 
tangguh secara fisik walaupun 
badannya tidak besar 

 

      

21.  
Pria seharusnya tidak terlalu 
cepat mengatakan bahwa 
mereka peduli pada orang lain 
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Lampiran 8 

KUESIONER NORMA MASKULINITAS 

Petunjuk: Kalimat di bawah ini menjelaskan tentang kesehatan, perilaku, sikap, dan 
kepercayaan Anda. Mohon mengisi kuesioner dengan cara memberikan tanda 
centang (√) pada kotak sesuai angka yang menggambarkan tingkat persetujuan 
terhadap setiap kalimat. Berikan satu jawaban pada setiap kalimat! 

STS = Sangat tidak setuju 

TS = Tidak setuju 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Biasanya, saya akan melakukan apapun untuk 
menang 

    

2. Jika saya bisa, saya akan sering berganti-ganti 
pasangan 

    

3.  Saya benci untuk meminta bantuan     

4. Saya percaya bahwa kekerasan bukan hal yang 
benar 

    

5. Dikira sebagai gay bukanlah hal yang buruk bagi 
saya 

    

6. Biasanya saya tidak suka situasi yang berisiko     

7.  Kemenangan bukan prioritas utama saya     

8. Saya suka mengambil risiko     

9.  Saya terganggu oleh berbagai macam kekerasan     

10. Saya meminta tolong ketika saya membutuhkan     

11. Pekerjaan saya merupakan bagian penting dalam 
hidup saya 

    

12. Saya hanya akan berhubungan seksual jika saya 
berkomitmen dalam sebuah hubungan 

    

13. Saya mengungkapkan perasaan saya ketika 
berbicara dengan orang lain 

    

14. Saya akan marah jika seseorang mengira saya gay     

15. Saya tidak keberatan jika kehilangan sesuatu     

S = Setuju 

SS = Sangat setuju 
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16. Saya mengambil risiko     

17. Saya tidak akan terganggu jika seseorang mengira 
saya gay 

    

18. Saya tidak pernah memberitahu apa yang saya 
rasakan 

    

19. Terkadang aksi kekerasan dibutuhkan     

20. Biasanya, saya mengatur wanita dalam hidup saya     

21. Saya akan merasa senang jika saya mempunyai 
banyak teman kencan/pasangan 

    

22. Sangat penting bagi saya untuk menang     

23. Saya tidak suka terlalu fokus pada pekerjaan saya     

24. Akan sangat memalukan jika orang mengira saya 
gay 

    

25. Saya suka membicarakan tentang apa yang saya 
rasakan 

    

26.  Saya tidak pernah meminta bantuan     

27. Saya sering tidak merasa terganggu jika mengalami 
kehilangan 

    

28. Saya sering melibatkan diri dalam situasi yang 
berisiko 

    

29. Wanita harus tunduk pada pria     

30. Saya bersedia melakukan pertarungan fisik jika 
perlu 

    

31. Saya merasa senang ketika pekerjaan menjadi 
prioritas utama  

    

32. Saya cenderung menyimpan perasaan untuk diri 
saya sendiri 

    

33. Kemenangan bukanlah yang penting bagi saya     

34. Kekerasan merupakan hal yang hampir tidak pernah 
dibenarkan 

    

35. Saya paling senang jika dalam kondisi berbahaya     

36. Akan menyeangkan jika berkencan dengan lebih 
dari satu orang dalam satu waktu 

    

37.  Saya akan merasa tidak nyaman jika seseorang 
mengira saya gay 
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38.  Saya tidak malu untuk meminta bantuan     

39. Pekerjaan harus diutamakan     

40. Saya cenderung untuk berbagi perasaan saya     

41. Apapun situasinya, saya tidak akan melakukan 
kekerasan 

    

42. Sesuatu akan lebih baik jika pria yang bertanggung 
jawab 

    

43. Meminta bantuan pada orang lain akan mengganggu 
saya 

    

44. Saya suka ketika pria bertanggung jawab pada 
wanita 

    

45.  Saya tidak suka ketika orang lain meminta saya 
untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan 

    

46. Saya menghindari pendapat bahwa saya gay     
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Lampiran 9 

KUESIONER KONFLIK PERAN GENDER 

Petunjuk: Kalimat di bawah ini menjelaskan tentang kesehatan, perilaku, sikap, dan 
kepercayaan Anda. Mohon mengisi kuesioner dengan cara memberikan tanda 
centang (√) pada kotak sesuai angka yang menggambarkan tingkat persetujuan 
terhadap setiap kalimat. Berikan satu jawaban pada setiap kalimat! 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Sedikit tidak setuju 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 

1. Peningkatan dalam pekerjaan sangat 
penting bagi saya 

      

2. Saya sulit untuk menunjukkan 
kepedulian pada orang lain 

      

3.  Saya sulit untuk mengatakan rasa 
sayang pada seorang laki-laki 

      

4. 

Saya bingung menentukan antara 
jadwal pekerjaan yang padat dan 
berkunjung ke fasilitas pelayanan 
kesehatan   

 

     

5. Bekerja adalah salah satu usaha saya 
untuk menjadi sukses 

      

6. 
Saya sulit untuk memahami emosi 
(senang, sedih, marah, dll) yang terlalu 
berlebihan 

 
     

7.  Menyayangi seorang pria membuat 
saya merasa kaku 

      

8. Saya terkadang menilai diri sendiri dari 
kesuksesan karir  

      

9.  
Mengekspresikan emosi membuat saya 
lebih mudah untuk dikucilkan orang 
lain 

 
     

10. Mengekspresikan emosi saya ke pria 
lain merupakan hal yang berisiko 

      

11. 
Karir, pekerjaan, atau sekolah 
memengaruhi kualitas waktu luang 
atau kehidupan keluarga saya  

 
     

12. Saya menilai orang lain dari tingkat 
prestasi dan kesuksesan mereka 

      

4 = Sedikit setuju 

5 = Setuju 

6 = Sangat setuju 
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13. 
Membicarakan tentang perasaan saya 
dalam menjalin sebuah hubungan 
sangat sulit untuk saya 

 
     

14. 
Saya khawatir mengalami kegagalan 
dan berpengaruh pada perilaku baik 
sebagai pria 

 
     

15. Saya sulit mengekspresikan kebutuhan 
emosional kepada pasangan  

      

16. 
Saya merasa tidak nyaman ketika 
melihat pria yang memeluk atau 
menggandeng pria lain  

 
     

17. Saya sulit mencari waktu untuk 
bersantai  

      

18. Melakukan sesuatu dengan baik sangat 
penting untuk saya  

      

19. Saya mengalami kesulitan 
mengekspresikan kelembutan  

      

20. Saya merasa sulit untuk memeluk pria 
lain  

      

21. Saya harus bertanggung jawab pada 
orang di sekitar saya  

      

22. 
Mengatakan menyukai orang lain 
bukan merupakan bagian dari perilaku 
seksual saya 

 
     

23. 
Berkompetisi dengan orang lain 
merupakan cara paling tepat untuk 
sukses  

 
     

24. Kemenangan menentukan harga diri 
dan nilai diri saya  

      

25. Saya sering kesulitan mencari kata 
untuk menunjukkan perasaan saya  

      

26.  

Terkadang saya ragu menunjukkan 
kasih sayang saya kepada pria karena 
akan memengaruhi pendapat orang lain 
tentang saya  

 

     

27. 
Pekerjaan menghambat saya untuk 
berkumpul dengan keluarga dan 
mendapatkan waktu luang  

 
     

28. Saya berusaha menjadi lebih sukses 
daripada orang lain  

      

29. Saya tidak suka menunjukkan emosi 
pada orang lain  

      

30. 
Saya sulit mengatakan perasaan saya 
kepada pasangan ketika berhubungan 
seksual  

 
     

31. Pekerjaan sering mengganggu 
kesehatan dan pekerjaan rumah saya  
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32. Saya sering takut pada komentar 
kinerja saya di tempat kerja  

      

33. Menjadi lebih dekat dengan pria lain 
membuat saya merasa tidak nyaman  

      

34. 
Menjadi lebih pintar atau lebih kuat 
dari orang lain sangat penting untuk 
saya 

 
     

35. 
Pria yang terlalu dekat dalam sebuah 
pertemanan membuat saya penasaran 
tentang orientasi seksual mereka  

 
     

36. 
Kerja keras untuk memenuhi 
pencapaian/prestasi di tempat kerja 
menyebabkan saya stress 

 
     

37. Saya suka merasa lebih unggul dari 
orang lain 
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Lampiran 10 

KUESIONER PEMANFAATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

Petunjuk: Kuesioner ini terdiri dari 8 pernyataan. Kalimat di bawah ini menjelaskan 
tentang kesehatan, perilaku, sikap, dan kepercayaan Anda. Mohon mengisi kuesioner 
dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kotak sesuai angka yang 
menggambarkan tingkat persetujuan terhadap setiap kalimat. Berikan satu jawaban 
pada setiap kalimat! 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Sedikit tidak setuju 

4 = Antara setuju dan tidak setuju 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1. Saya mengunjungi fasilitas 
pelayanan kesehatan secara rutin 

       

2. 
Saya mengonsultasikan keluhan 
fisik pada tubuh saya pada 
petugas kesehatan 

 
      

3.  
Saya melakukan pemeriksaan 
fisik di fasilitas pelayanan 
kesehatan 

 
      

4. 
Saya memeriksakan tekanan 
darah secara rutin di fasilitas 
pelayanan kesehatan 

 
      

5. 
Saya melakukan pemeriksaan 
gigi dan mulut secara rutin di 
fasilitas pelayanan kesehatan 

 
      

6. 
Saya hanya membeli obat yang 
diresepkan oleh petugas 
kesehatan 

 
      

7.  
Saya membeli obat sesegera 
mungkin sesuai resep yang 
diberikan oleh petugas kesehatan 

 
      

8. 
Saya sering mengunjungi 
kegiatan penyuluhan kesehatan 
dari fasilitas pelayanan kesehatan 

 
      

 
 

5 = Sedikit setuju 

6 = Setuju 

7 = Sangat setuju 
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Arti sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera baik secara 
fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau 
kecacatan. 

 Tapi pada kenyataannya, 

Badan Pusat Statistik 
Kota Surabaya (2016) 
melaporkan angka 
kematian pria di wilayah 
Surabaya Timur tahun 
2015 terjadi sebanyak 
2.605 lebih tinggi dari 
wanita (2.124). 

Sama dengan angka 
kejadian di Indonesia, 
serangan stroke pada 
pria di tahun 2013 
terjadi sebanyak 12,1 
per 1.000 populasi pria 
lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan 
angka kejadian pada 
wanita. 

Merasa tidak memiliki keluhan kesehatan 

Merokok, memiliki pola tidur dan diet 
yang buruk, serta sering melakukan 
kegiatan yang berbahaya 

Kurang berkunjung ke fasilitas kesehatan 

Pria gengsi untuk mencari bantuan 
kesehatan 

 

PRIA JUGA WAJIB JAGA KESEHATAN 

LOH, KOK 

BISA? 

TIPS HIDUP SEHAT UNTUK PRIA 

Hindari kegiatan yang  
terlalu berbahaya seperti 
berkendara dengan 
kecepatan terlalu tinggi 

Biasakan 
untuk 
berolahraga 
setiap pagi 

Konsumsi makanan 
yang bergizi dengan 
jumlah yang cukup, 
jenis tepat, dan teratur 

Minum air putih 2 
liter sehari  

Kunjungi puskesmas 
atau klinik 
kesehatan secara 
rutin untuk 
memeriksa kondisi 
tubuh anda 

Atur pola tidur dan 
istirahat yang cukup  

Segera kunjungi 
pelayanan kesehatan 
terdekat jika mengalami 
keluhan dan gejala-gjala 
kesehatan yang 
mendadak 

Hindari konsumsi 
rokok, minuman 
dan makanan yang 
mengandung 
alkohol serta 
narkoba 
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Lampiran 12 

Data Responden & Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

M1 5 5 6 5 6 3 4 7 41 

M2 7 6 6 6 6 6 6 6 49 

M3 4 5 5 3 3 3 4 2 29 

M4 7 5 6 5 5 5 5 3 41 

M5 6 6 6 5 5 5 5 3 41 

M6 4 6 5 5 4 4 4 2 34 

M7 6 5 3 3 2 2 4 3 28 

M8 7 5 5 4 6 6 7 6 46 

M9 5 3 2 2 2 5 4 2 25 

M10 5 3 4 4 2 3 5 2 28 
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Correlations 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Totalskor 

Q1 

Pearson Correlation 1 .224 .284 .370 .515 .596 .752* .504 .680* 

Sig. (2-tailed)  .535 .426 .293 .128 .069 .012 .138 .031 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q2 

Pearson Correlation .224 1 .708* .673* .648* .231 .176 .341 .646* 

Sig. (2-tailed) .535  .022 .033 .043 .521 .627 .335 .044 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q3 

Pearson Correlation .284 .708* 1 .866** .836** .307 .354 .496 .801** 

Sig. (2-tailed) .426 .022  .001 .003 .389 .316 .145 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q4 

Pearson Correlation .370 .673* .866** 1 .774** .362 .385 .499 .807** 

Sig. (2-tailed) .293 .033 .001  .009 .304 .272 .142 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q5 

Pearson Correlation .515 .648* .836** .774** 1 .588 .573 .802** .962** 

Sig. (2-tailed) .128 .043 .003 .009  .074 .084 .005 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q6 

Pearson Correlation .596 .231 .307 .362 .588 1 .723* .317 .662* 

Sig. (2-tailed) .069 .521 .389 .304 .074  .018 .372 .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q7 

Pearson Correlation .752* .176 .354 .385 .573 .723* 1 .506 .716* 

Sig. (2-tailed) .012 .627 .316 .272 .084 .018  .135 .020 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Q8 

Pearson Correlation .504 .341 .496 .499 .802** .317 .506 1 .777** 

Sig. (2-tailed) .138 .335 .145 .142 .005 .372 .135  .008 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Totalskor 

Pearson Correlation .680* .646* .801** .807** .962** .662* .716* .777** 1 

Sig. (2-tailed) .031 .044 .005 .005 .000 .037 .020 .008  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 13 
HASIL UJI STATISTIK 

Correlations 

 MRNI Faskes 

Spearman's rho 

MRNI 

Correlation Coefficient 1.000 -.065 

Sig. (2-tailed) . .455 

N 134 134 

Faskes 

Correlation Coefficient -.065 1.000 

Sig. (2-tailed) .455 . 

N 134 134 

 

Correlations 

 CMNI Faskes 

Spearman's rho 

CMNI 

Correlation Coefficient 1.000 -.039 

Sig. (2-tailed) . .654 

N 134 134 

Faskes 

Correlation Coefficient -.039 1.000 

Sig. (2-tailed) .654 . 

N 134 134 

 

Correlations 

 GRCS Faskes 

Spearman's rho 

GRCS 

Correlation Coefficient 1.000 .090 

Sig. (2-tailed) . .300 

N 134 134 

Faskes 

Correlation Coefficient .090 1.000 

Sig. (2-tailed) .300 . 

N 134 134 
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