






















ABSTRAK 

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang 
mempunyai arnal usaha di segala bidang, salah satunya di bidang kesehatan yaitu 
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. RS PKU Muhammadiyah ini tidak kalah 
bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit pada umumnya. Hal ini terbukti dengan 
semakin banyaknya pasien yang menggunakan jasa RS PKU tesebut, terlepas dari 
anggapan masyarakat bahwa yang menggunakannya hanya orang-orang yang 
notabene berideologi Islam atau bukan, atau bahkan masyarakat yang 
menggunakannya hanya karena pertimbangan letak geografis, atau bahkan karena 
sekedar anj uran dari keluarga, kerabat dan sebagainya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 
motivasi masyarakat menggunakan jasa RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 
melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat secara luas dan 
instansi yang bersangkutan juga akademisi Sosiologi Agama Khususnya, Adapun 
metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, 
dengan pendekatan analisis deskriptif, demi sebuah hasil yang objektif maka 
dilakukan tehknik pengumpulan data interview/wawancara dan dokumentasi, 
setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut akan dianalisis dengan cara 
analisis deskriptif. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan suatu kesimpulan bahwa motif yang 
melatar belakangi masyarakat menggunakan jasa RS PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta yaitu: 

Motif biogenetis, motif sosiogenetis dan motif teogenetis, adapun motivasi 
terbesar yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa RS PKU 
Muhammadiyah Y ogyakarta ini adalah motif sosiogenetis hal ini karena adanya 
fasilitas seperti ASKIN, KTM, dan juga adanya pengaruh peer group, motif 
biogenetis menempati alasan kedua karena setiap manusia butuh yang namanya 
kesehatan meskipun tidak setiap orang sadar bahwa untuk sehat tidak harus 
berobat ke RS bisa saja pergi kedukun atau bahkan dengan diobati sendiri 
dirumah, dan yang menjadi urutan trakhir adalah motif teogenetis hal ini salah 
satunya karena persamaan ideologis yang menyebabkan masyarakat menjadi 
terdorong untuk menggunakan jasa RS PKU Muharnmadiyah Y ogyakarta, dengan 
demikian kehadiran RS PKU Muhammadiyah Y ogyakarta sebagai lembaga 
pemenuhan masyarakat di bidang kesehatan memiliki peran yang sangat penting 
demi membantu masyarakat luas pada umumnya. 







3 

tugas sebagai penyelenggara amal usaha dan tugas persyarikatan dalam bidang 

kesejahteraan sebagai sarana dakwah.3 Dengan berdirinya PKU sebagai rumah 

sakit [slam ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan dan bimbingan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

Di bidang kesehatan sebagai amal usaha Muhammadiyah, Rumah Sakit 

(RS) PKU Muhammadiyah Yogyakarta, merupakan salah satu dari sekian 

banyaknya lembaga sosial yang bergerak di bidang kesehatan. RS Islam ini hadir 

di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pemenuhan kebutuhan 

masyarakat di bidang kesehatan, dan peran lembaga ini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

Sebagai RS yang berlabelkan Islam, RS PKU Muhammadiyah mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi konsumen yang menggunakan jasa RS tersebut. Hal ini 

dikarenakan dalam lingkungan masyarakat yang majemuk individunya tidak 

hanya beragama [slam akan tetapi bermacam-macam agama terdapat di sana 

sehingga motivasi untuk berobat ke RS tersebut tidak hanya karena faktor 

ideologi saja, mungkin salah satunya karena persamaan ideologi sesama anggota 

Muhammadiyah sehingga kecenderungan masyarakat untuk menggunakan jasa 

RS. tersebut lebih besar, mungkin juga karena hanya faktor geografis karena 

pertimbangan jarak sehingga lebih memudahkan mendapatkan pertolongan 

pertama bagi pasien. 

3 Weinata Sairin, Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1995), him. 72-73. 
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