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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tentang Komunikasi

2.1.1 Komponen Komunikasi

Menurut Harold Laswell dalam Mulyana (2012:69-71) bahwa cara yang

baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut, “Who Says What In Which Channel To Whom With What

Effect?” atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan

Pengaruh Bagaimana? Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima

unsure komunikasi yang saling bergantung satu sama lain yaitu :

a. Sumber

Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau originator.

Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk

berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi,

perusahaan atau bahkan suatu negara. Untuk menyampaikan apa yang ada dalam

hati (perasaan) atau dalam kepala (pikiran), sumber harus mengubah perasaan atau

pikiran tersebut ke dalam simbol verbal dan non verbal yang mudah dipahami

oleh penerima pesan.

b. Pesan

Pesan yaitu apa yang dikomunikasikasikan oleh sumber kepada penerima.

Pesan merupakan seerangkat simbol verbal atau nonverbal yang menggambarkan

perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Pesan mempunyai tiga
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komponen seperti makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna

dan bentuk atau organisasi pesan.

c. Saluran atau Media

Alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada

penerima. Saluran boleh jadi merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan

kepada penerima, apakah saluran verbal atau nonverbal. Pada dasarnya

komunikasi manusia menggunakan dua saluran yaitu cahaya dan suara, meskipun

bisa juga menggunakan kelima indera untuk menerima pesan dari orang lain.

Saluran juga merujuk pada cara penyajian pesan, apakah langsung atau tidak

langsung dengan menggunakan media cetak, elektronik, sistem suara multimedia

dan sebagainya. Pengirim pesan akan memilih saluran-saluran itu bergantung

pada situasi, tujuan yang hendak dicapai dan jumlah penerima pesan yang

dihadapi.

d. Penerima (receiver)

Penerima sering juga disebut sasaran atau tujuan (destination), komunikate

(communicate), penyandi balik (decoder) atau khalayak (audience), pendengar

(listener), penafsir (interpreter), yaitu orang yang menerima pesan dari sumber.

e. Efek

Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan

tersebut, misalnya bertambahnya pengetahuan pada penerima pesan (dari tidak

tahu menjadi tahu), perubahan sikap pada penerima pesan (dari tidak setuju

menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku pada penerima pesan
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(dari tidak bersedia membeli barang menjadi bersedia membeli barang) dan

sebagainya.

Dalam buku Karlinah (2009:52) Efek dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Efek Kognitif

Efek Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang

sifatnya informative bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang

bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari

informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya.

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, difahami,

atau diapresiasi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan,

keterampilan, kepercayaan atau informasi.

2. Efek Afektif

Efek Afektif ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari

komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak agar menjadi tahu

tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, setelah mengetahui informasi yang

diterimanya, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu,

sedih, gembira, marah dan sebagainya.

3. EfekBehavioral

Efek Behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam

bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan.Merujuk pada perilaku nyata yang

diamati yang meliputi pola-pola tindakan atau kebiasaan berperilaku.
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2.1.2 Bentuk-Bentuk Komunikasi

Menurut Mulyana (2012:80-84) indikator paling umum untuk

mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya adalah jumlah orang

yang terlibat dalam komunikasi yaitu :

a. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi yang dilakukan diri sendiri sehingga dalam konteks inilah

tidak diperlukan orang lain untuk menjadikan lawan bicara.

b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi yang dilakukan antara orang-orang secara tatap muka yang

memungkinkan setiap orang dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung.

Meskipun setiap orang dalam komunikasi dapat mengubah topic pembicaraan,

kenyataannya komunikasi bisa didominasi oleh satu pihak.

c. Komunikasi Kelompok

Komunikasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang saling berinteraksi

satu sama lain memiliki tujuan sama atau saling bergantung satu sama lain dan

mengenal satu sama lain meskipun setiap orang memiliki peran berbeda.

d. Komunikasi Publik

Komunikasi antara satu orang dengan lawan bicara banyak orang namun

tidak saling mengenal dan biasanya bersifat informal.

e. Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal atau

informal dan langsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi

kelompok.
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f. Komunikasi Massa

Komunikasi yang dilakukan dengan bantuan media massa baik cetak

maupun elektronik dan memiliki biaya relatif mahal. Biasanya dikelola oleh suatu

lembaga atau orang yang ditujukan kepada sejumlah besar orang di banyak

tempat, anonym dan heterogen

2.2 Konsep Efektivitas Pesan Komunikasi

2.2.1 Definisi Efektivitas Pesan

Efektivitas pesan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu komunikasi.

Menurut Hamidi (2007:72) komunikasi bisa dikatakan efektif jika:

1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan

2. Komunikan bersikap atau berperilaku seperti apa yang dikehendaki oleh

komunikator

3. Ada kesesuaian antar komponen

Efektivitas pesan menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektivitasnya.

2.2.2 Konsep Efektivitas dalam Proses Komunikasi

Menurut Kelman dalam Hamidi (2007) dipandang dari komunikan,

komunikai yang efektif akan terjadi jika komunikan mengalami :

 Internalisasi adalah jika komunikan menerima pesan yang sesuai

dengan system nilai yang dianut.
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 Identifikasi diri yang terjadi pada komunikasi (self-identification)

adalah jika komunikan merasa puas dengan meniru atau mengambil

pikiran atau perilaku dari orang atau kelompok lain.

 Dan adanya ketundukan (compliance) yakni akan terjadi jika

komunikan yakin akan mengalami kepuasan, mengalami reaksi yang

menyenangkan, memperoleh reward (balasan positif) dan terhindar

dari punishment (keadaan, kondisi yang tidak enak) dari komunikator,

jika menerima atau menggunakan isi pesannya.

Menurut Hamidi (2007:74) jika divisualisasikan, paparan tersebut menjadi

komunikasi efektif sebagai berikut :

Dimensi Internalisasi

Dimensi Identifikasi

Dimensi Ketundukan

Gambar : 1.1 Model Komunikasi Efektif

Dijelaskan pula oleh Susanto (1974:62) tentang komunikasi yang efektif.

Walaupun pada permulaan dikatakan bahwa kemungkinan komunikasi akan

berhasil apabila lambing yang dipergunakan diberikan dengan arti yang sama,

akan tetapi pemberian arti ini sendiri mempunyai sebab lain yang mendalam.

Yakni ketika orang telah mengetahui frame of reference seseorang yaitu hal ang

tidak atau belum dialami seseorang akan tetapi sudah dijadikan sebagai

pedomannya. Lebih luas, frame of reference adalah hasil pengalaman pikiran-

Komunikasi Efektif
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pikiran ataupun kata-kata orang lain atau kelompoknya yang dilanjutkan kepada

seseorang dan dipakai sebagai pedoman olehnya dalam persoalan yang dihadapi.

Kemudian ketika seseorang telah mengetahui failed of experience orang lain yaitu

sesuatu yang dialami seseorang dan diajdikan sebagai pedomannya dalam

mengahadapi keadaan apapun persoalan yang sama.

2.3 Konsep Sosialisasi

2.3.1 Definisi Sosialisasi

Narwoko dan Suyanto (2010:76) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses

dimana seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan dasar yang

membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu

kelompok.

Menurut Soerjono Soekanto (2010:55) sosialisasi adalah proses interaksi

sosial yakni dasar sosial, merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.

Interaksi sosial terjadi karena masing–masing sadar akan adanya pihak lain yang

menyebabkan perubahan–perubahan, sehingga menimbulkan kesan didalam

pikiran sesorang, yang kemudian menetukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Sosialisasi adalah keseluruhan proses dimana individu mengembangkan,

melalui proses transaksi dengan orang lain, bentuk-bentuk khusus dari perilaku

dan pengalaman yang berhubungan dengan sosialnya. Pengertian ini menekankan

pada hubungan dengan orang lain dalam pembentukan sosialisasi bukan hanya

pada proses perkembangan saja.
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2.3.2 Sosialisasi sebagai Aktifitas Komunikasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses yang membuat individu mengetahui

bagaimana bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan budayanya. Proses

sosialisasi membawa seseorang dari keadaan tidak tahu menjadi masyarakat yang

tahu atau beradab. Melalui proses sosialisasi, seorang individu perlahan-lahan

mengenal linkungan dan buadayanya.

Jika dilihat dari tujuannya, komunikasi memiliki dua tujuan pokok yaitu :

1. Pembentukan kelompok (group building)

2. Mempertahankan kelompok (group norm defending)

Maka dengan hal tersebut kegiatan komunikasi merupakan kegiatan sosial

bahkan kegiatan sosialisasi (memungkinkan seseorang menjadi anggota suatu

kelompok)

2.4 Konsep Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Fungsinya

2.4.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Menurut website resmi dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP

adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian

baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada

database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk yang

tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor Induk Kependudukan

merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor

Induk Kependudukan yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik nantinya

akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM),
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Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah

dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan).

2.4.2 Fungsi dan Kegunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Menurut situs dari www.e-ktp.comadapun fungsi dan kegunaan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai identitas jati diri

2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat Kartu Tanda

Penduduk lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank,

dan sebagainya

3. Mencegah Kartu Tanda Penduduk ganda dan pemalsuann Kartu Tanda

Penduduk; terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung

program pembangunan

Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan

telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 berbunyi:

1. Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan memuat

kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan

validasi data jati diri penduduk;

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi

biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang

bersangkutan;

3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database

kependudukan;
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4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan

Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan, dengan

ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang

asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam Kartu Tanda

Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari

telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur

oleh Peraturan Menteri.

2.5 Konsep Teori Perubahan sikap dan perilaku

Teori sikap dan perilaku (Theories of attitude and attitude change)

merupakan bagian dari teori persuasi. Asumsi teori ini adalah, menjelaskan bahwa

perubahan perilaku pada komunikan disebabkan dengan adanya perubahan sikap.

Dengan artian, jika komunikator menginginkan terjadinya suatu perubahan

perilaku kepada audience, maka dibutuhkan suatu perubahan perilaku daripada

audiencenya (Larson, 1986:32). Proses komunikasi tersebt dilakukan

menggunakan pesan-pesan persuasive. Melalui kata-kata yang membujuk,
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mengajak, dan mengimbau bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan

perilaku seseorang baik secara verbal maupun non verbal.

Menurut Werner dan James (2005:177) dalam bukunya Teori Komunikasi,

Sejarah, Metode dan Terapan di Media Massa, salah satu bentuk komunikasi

paling mendasar adalah persuasi. Persuasi didefinisikan sebagai perubahan sikap

akibat paparan informasi dari orang lain. Sikap dianggap mempunyai tiga

komponen yaitu:

1. Komponen afektif, kesukaan atau perasaan terhadap suatu objek

2. Komponen kognitif, keyakinan terhadap suatu objek

3. Komponen perilaku, tindakan terhadap objek

Dalam kegiatan sosialisasi program Kartu Tanda Penduduk Elektronik

tersebut memberikan stimuli berupa pesan persuasive yang tercantum didalamnya.

Efek yang diharapkan yakni adanya perubahan pada masyarakat, selain

masyarakat mengetahui sosialisasi program Kartu Tanda Penduduk Elektronik

tersebut, namun juga masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung

program Kartu Tanda Penduduk Elektronik. sehingga visi, misi serta tujuan

pemerintah dapat terealisasikan dengan baik. Adapun efek yang dimaksud sesuai

dengan teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dampak kognitif, adalah yang timbul pada komunikan yang menyebabkan

seseorang menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Maka dengan

diadakan sosialisasi diharapkan masyarakat yang awalnya tidak tahu

menjadi tahu tentang program Kartu Tanda Penduduk Elektronik
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b. Dampak afektif, dampak ini lebih tinggu kadarnya daripada dampak

kognitif. Disini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya

komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya, hingga menimbulkan perasaan

tertentu. Dalam sisi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar tahu

tentang program Kartu Tanda Penduduk Elektronik. namun juga

memahami maksud dan tujuan diadakannya program Kartu Tanda

Penduduk berbasis elektronik ini.

c. Dampak behavioral, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam

perilaku, tindakan, atau kegiatan. Dalam tahap akhir, diharapkan efek dari

pesan sosialisasi tersebut, masyarakat tidak sekedar memahami program

Kartu Tanda Penduduk Elektronik namun juga timbul perubahan sikap

berupa ikut berpartispasi dalam membuat Kartu Tanda Penduduk

Elektronik.

2.6 Definisi Konseptual dan Operasional

2.6.1 Definisi Konseptual

Menurut Hamidi (2007:141) konseptual adalah batasan tentang pengertian

yang diberikan peneliti tentang variable-variable yang hendak diukur, diteliti dan

digali datanya. Untuk memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan, maka

perlu adanya penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan

dengan pokok pembahasan.

a. Efek Pesan Sosialisasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Efek pesan atau terpaan pesan adalah keadaan terkena pesan pada

khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media. Sebuah pesan
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sosialisasi dikatakan efektif jika mampu mengatur, menggerakkan, dan

mengendalikan perilaku, sikap atau tindakan masyarakatsesuai dengan

keinginan pesan sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

b. Tindakan Masyarakat dalam Membuat Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

Tindakan masyarakat dalam membuat kartu tanda penduduk elektronik

merupakan tindakan masyarakat dalam usahanya mendukung program

pemerintah yang dimana diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk

ikut berpartisipasi dalam membuat kartu tanda penduduk elektronik dan

mengganti dari kartu tanda penduduk konvensional menjadi elektronik.

2.6.2 Definisi Operasional

Setelah pendefinisian secara konseptual, maka definisi-definisi tersebut

harus dijabarkan dalam satuan-satuan pengukuran yang disebut indikator, agar

dapat dioperasinalkan. Dalam penelitian ini variable dependent yang digunakan

adalah efek pesan dari sosialisasi, sedangkan variable independent adalah

tindakan masyarakat dalam membuat kartu tanda penduduk elektronik. Adapun

variable yang akan diukur melalui respon dari masyarakat yang berupa persepsi

dari apa yang dirasa, dipandang, dan diamati pada pesan-pesan yang dalam

sosialisasi.

Sedangkan indikator yang menjadi ukuran dari variable tersebut adalah:
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a. Terpaan Pesan Sosialisasi Program Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

 Frekuensi masyarakat dalam menerima pesan sosialisasi program

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 Tingkat pengetahuan masyarakat kabupaten blitar tentang adanya

sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 Tingkat pemahaman masyarakat kabupaten blitar tentang adanya

sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

 Sikap masyarakat tentang adanya program Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

b. Tindakan masyarakat dalam Membuat Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

 Tingkat partisipasi masyarakat untuk membuat Kartu Tanda

Penduduk Elektronik

 Keputusan masyarakat yang mampu jika diminta untuk

menjelaskan kepada kerabat tentang prosedur pembuatan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik

 Perubahan perilaku masyarakat dari yang hanya puas mempunyai

kartu tanda penduduk konvensional beralih ke Kartu Tanda

Penduduk Elektronik
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2.7 Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan maka

hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

H1 : Ada pengaruh terpaan pesan sosialisasi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik terhadap partisipasi masyarakat membuat Kartu Tanda

Penduduk Elektronik

H0 : Tidak ada pengaruh terpaan pesan sosialisasi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik terhadap partisipasi masyarakat membuat

Kartu Tanda Penduduk Elektronik


