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Dana sehat adalah salah sau bentuk sistem dana upaya kesehatan 
masyarakat yang sudah lama dikembangkan oleh pemerintah di seluruh 
tanah air. Dan bila program dana sehat ini berhasil maka hal ini merupakan 
jawaban terhadap salah satu kebutuhan pokok rakyat yang amaat vital, 
yakni bahwa semua warga negara, kaya atau miskin berhak dan layak 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Keberhasilan Program dana sehat 
tidak terlepas dari pengetahuan, sikap dan perilaku peserta dana yang 
menggunakannya. Dihaarapkan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku 
peserta dana sehat yang baik akan menyebabkan keberhasilan Program 
Dana Sehat (PDS). 

Penelitian ini sesuai dengan permasalahan diatas bertujuan untuk 
mengetahui tingakt pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam 
dana Sehat, hubungannya dengan keberhasilan PDS dan beberapa faktor 
yang mempengaruhinya. 

Type penelitian adalah survei dengan sifat deskriptif-analitik, mtode 
pendekatan Cross-sectional. Penelitian dilaksanakan di desa Gogik Kec. 
Ungaran Kab. Semarang. Dalam penelitian sampel yang diambil sebanyak 
170 orang peserta PDS yang berdomisili di 2 RW, 15 RT di desa Gogik, 
sampel diambil secara sistematis dan proporsional. 

Hasil penelitiaan menunjukkan ternyata ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan, sikap dan perilaku peserta Dana sehat dengan keberhasilan 
PDS. Dan terbukti pula bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku 
dipengaruhi oleh: 

- pendidikan 

- pekerjaan 

- pendapatan 

- paritas 

- jumlah anak 

- aktivitas sosial 

Sedangkan faktor usia, tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan, sikap dan 
perilau peserta dana sehat. 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingakt 



pengetahuan, sikap dan perilaku peserta dana sehat dengan keberhasilan 
PDS, dan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, sikap 
dan perilakku peserta dana sehat bahkan terdapat beberapa faktor yang 
mempunyai pengaruh sangat bermakna. 

Disarankan pada penelitian selanjutnya tentang PDS agar menelitinya 
secara keseluruhan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Perlu pula 
adanya pembinaan yang berkesinambungan dengan mengikutsertakan 
masyarakat sebagai objek maupun subjek. 

Dengan melihat kondisi dana sehat di desa Gogik disarankan pula dimana 
dirasa perlu untuk mengadakan suatu pengkaderan pengurus, dan 
melakukan anjangsana pengurus ke desa lain yang praktek dana sehatnya 
lebih baik. Mengusulkan dibentuknya kelompok-kelompok dana sehat yang 
lain agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan juga 
mengusulkan agar keberhasilan PDS dijadikan salah satu kriteria dalam 
Penilaian Lomba Desa. 
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