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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki asal usul kata 

dari Bahasa Latin yaitu communis, artinya milik bersama atau membagi, 

yang merupakan sebuah proses untuk membangun kebersamaan dan 

pengertian. Kemudian secara terminologi, komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pernyataan oleh satu pihak kepada pihak lainnya atau 

banyak pihak supaya bisa terhubung dengan lingkungan yang ada di 

sekitarnya (Mulyana, 2005: 13). 

Dalam mendefinisikan komunikasi, begitu banyak ahli yang 

mengartikan komunikasi. Berikut pengertian komunikasi menurut para 

ahli: 

- Menurut Raymond Ross komunikasi adalah suatu proses yang 

menyortir, memilih, dan mengirim simbol-simbol yang 

sedemikian rupa sehingga dapat membantu pendengar dalam 

membangkitkan daya respon atau pemaknaan dari sebuah 

pemikiran yang selaras dengan yang dimaksud oleh komunikator. 

- Menurut Carl I. Hovland adalah sebuah proses yang mungkin 

seseorang dapat menyampaikan rangsangan atau dengan lambang 

verbal yang bertujuan untuk mengubah pola tingkah laku orang 

lain. 

- Menurut Onong Uchjana Effendy adalah suatu proses dalam 

menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan 

bertujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, 

mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak 

langsung. 

- Menurut james A.F. Stoner adalah komunikasi merupakan proses 

dimana seseorang yang sedang berusaha memberikan pengertian 

dengan cara pemindahan pesan. 
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- Menurut William F. Glueck, komunikasi terbagi menjadi dua 

bentuk, antara lain : 

 Interpersonal Communication atau komunikasi antar 

pribadi, maksudnya adalah proses pertukaran informasi dan 

juga pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di 

dalam suatu kelompok kecil. 

 Organization Communication merupakan proses di mana 

pembicara secara sistematis memberikan informasi serta 

memindahkan pengertian kepada banyak orang dalam suatu 

organisasi, kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga di 

luar yang masih terikat hubungan (Mulyana, 2005: 23). 

Dengan demikian, dari pengertian menurut beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

pesan baik berupa pendapat, informasi, pengertian serta simbol-simbol 

yang diberikan kepada komunikan sebagai bentuk perubahan pola 

sikap, dan membentuk respon baik secara langsung dan tidak 

langsung. 

2.1.1.1 Proses Komunikasi 

Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat 

menciptakan informasi sampai dipahaminya informasi oleh 

komunikan (Suprapto, 2006: 5). Secara dasar komunikasi akan 

terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai 

apa yang dipercakapkan (Effendy, 2007: 5). 

Dari beberapa definisi di atas memberikan gambaran bahwa 

komunikasi merupakan suatu proses. Proses komunikasi dibagi 

menjadi dua yaitu : 

1. Proses Komunikasi Primer 

Proses penyampaian atau perasaan seseorang kepada orang 

lain dengan menggunakan lambang-lambang (symbol) 

sebagai media. Lambang sebagai media komunikasi primer 

adalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain-lain. Yang 

secara langsung dapat „menerjemahkan‟ pikiran atau 
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perasaan komunikator kepada komunikan. 

2. Proses Komunikasi Sekunder 

Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian 

pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang 

sebagai media pertama. Seorang komunikator memakai 

media kedua untuk melancarkan proses komunikasinya 

karena komunikan sebagai sasaran berada ditempat yang 

relative atau jumlah khalayaknya banyak (Effendy, 2007: 

11-12). 

2.1.1.2 Syarat Komunikasi 

Ketika ingin melakukan komunikasi, dibutuhkan syarat-syarat 

tertentu seperti: source sebagai sumber bahan dasar dalam 

penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri, komunikator 

sebagai pelaku penyampai pesan, komunikan sebagai penerima pesan, 

pesan sebagai keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, 

saluran sebagai media penyampai pesan oleh komunikator, dan efek 

sebagai hasil akhir dari komunikasi yang terjadi (Effendy, 2007: 11). 

Menurut Harold D. Laswell, persoalan komunikasi menyangkut 5 

(lima) soal pertanyaan sederhana sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Komunikasi Harold Laswell 

 

Model komunikasi klasik dari Laswell ini menunjukkan bahwa 

pihak pengirim pesan (komunikator) pasti mempunyai suatu keinginan 

untuk mempengaruhi pihak penerima (komunikan), dan karenanya 

komunikasi harus dipandang sebagai upaya persuasi. Setiap upaya 

penyampaian pesan dianggap akan menghasilkan akibat baik positif 

ataupun negatif (Sendjaja, 1999: 60). 
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2.1.1.3 Efek Komunikasi 

Menurut Schramm dan Roberts, beranggapan bahwa efek hanya 

“perubahan perilaku manusia yang setelah diterpa pesan media 

massa”. Karena fokusnya pesan maka efek haruslah berkaitan dengan 

pesan yang disampaikan media massa. Sedangkan menurut Steven M 

Chaffe untuk melihat efek media massa, adalah membatasi efek hanya 

selama berkaitan dengan pesan media akan mengesampingkan banyak 

sekali pengaruh media massa, kita cenderung melihat efek media 

massa baik yang berkaitan dengan pesan maupun dengan media itu 

sendiri (Jalalludin, 1994: 218). 

Teori Hierarki Efek yang dikemukakan Lavidge dan Steiner yaitu 

Hierarki dari efek model dibuat pada 1961 oleh Robert J Lavidge dan 

Gary A Steiner. Model pemasaran komunikasi ini menunjukkan ada 6 

langkah. Tugas dari mengiklan adalah untuk mendorong pembeli 

(konsumen) melalui 6 tahapan yakni : 

 

Gambar 2.2 Model Hierarki Efek 

 

- Awarness (Kesadaran) 

Pembeli akan menyadari produk melalui produk. Ini adalah tahap 

yang menantang, tidak ada garansi mengenai pembeli yang akan sadar 

akan merek dari suatu produk setelah mereka melihat iklan. Pembeli 
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melihat banyak iklan setiap hari tapi hanya akan mengingat merek dari 

sebagian kecil dari produk-produk. 

- Knowledge (Pengetahuan) 

Pembeli mulai memperoleh pengetahuan tentang produk contohnya 

melalui internet, penasehat ritel, dan kemasan produk. Pada era digital 

saat ini langkah ini menjadi lebih penting sebagai harapan pembeli 

untuk memperoleh pengetahuan tentang produk. Pembeli akan dengan 

cepat berpindah ke merek lawan jika mereka tidak mendapat 

informasi yang mereka inginkan. 

- Liking (Keinginan) 

Memastikan bahwa pembeli menginginkan produk. Sebagai 

pengiklan, apa saja fitur yang dapat dipromosikan untuk mendorong 

keinginan pembeli terhadap produk. 

- Preference (Pilihan) 

Pembeli menginginkan lebih dari satu produk dan dapat 

mengakhirinya dengan membeli salah satu dari mereka. Pada tahap ini 

pengiklan akan menginginkan konsumen untuk memutuskan hubungan 

dengan produk lawan dan fokus pada produk tertentu. 

- Conviction (Keyakinan) 

Hasrat pembeli untuk membeli produk. Pengiklan bisa mendorong 

keyakinan dengan menyertakan konsumen dalam tes atau sampel dari 

produk. 

- Purchase (Pembelian) 

Setelah melewati proses-proses di atas, tahap ini diperlukan untuk 

memudahkan, jika tidak konsumen akan muak dan beralih tanpa 

membeli. 

Lavidge dan Steiner menunjukkan bahwa enam langkah itu bisa 

dibagi menjadi tiga tingkat sikap pembeli: kognitif, afektif dan konatif. 

Tugas pengiklan adalah untuk mempromosikan ketiga sikap. Kognitif 

(pemikiran) maka konsumen akan menyadari adanya produk dan 

mendapatkan pengetahuan produk. Afektif (perasaan) maka konsumen 
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menginginkan merek produk dan yakin pada produk tersebut. Konatif 

(sikap) maka konsumen membeli merek produk. 

Model ini dikenal dengan istilah Hierarki karena angka dari 

konsumen mulai dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya, seperti 

perpindahan model. Ada banyak konsumen yang melihat iklan produk 

tapi tidak semua orang akan membeli. Ini membutuhkan kerja keras 

untuk membuat konsumen mengetahui produk hingga membeli 

produk, jadi kepentingan dibutuhkan untuk memastikan bahwa 

pengiklan mencoba yang terbaik untuk membuat konsumen dari yakin 

hingga ahirnya membeli (Lavidge & Steiner, 1961: 59-62). 

Menurut Onong, (1998: 60), dampak yang diharapkan oleh seorang 

komunikator atas pesan yang disampaikannya diklasifikasikan menjadi 

3 bagian, yaitu : 

 Dampak Kognitif 

Dampak yang ditimbulkan pada komunikan yang menyebabkan 

dia menjadi tahu dan mengerti atau meningkat 

intelektualitasnya. 

 Dampak Afektif 

Komunikator bukan hanya menjadi tahu tetapi menimbulkan 

perasaan tertentu. 

 Dampak Behavioral 

Dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku 

atau kegiatan. 

 

- Efek Kognitif 

Efek kognitif komunikasi pada pembentukan dan perubahan citra, 

setelah itu teori agenda setting, yang sebelumnya merupakan 

sofistifikasi (pencanggihan, penguraian) dari pembentukan citra 

(Rakhmat, 2007: 219-239).  

Pembentukan dan Perubahan Citra 

Citra terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima. Media 

massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Buat khalayak, 
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informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau meredefinisikan 

citra (Rakhmat, 2007: 219-239).  

Gerbner (1978) melaporkan penelitian berkenaan dengan persepsi 

penonton televisi tentang realitas sosial. Ia menemukan bahwa 

penonton televisi kelas berat (heavy viewers) cenderung memandang 

lebih banyak orang yang berbuat jahat, lebih merasa bahwa berjalan 

sendirian berbahaya, dan lebih berpikir bahwa orang hanya 

memikirkan dirinya sendiri (Rakhmat, 2007: 219-239). 

Erat sangkutannya dengan penonjolan yang dilakukan media 

massa, Lazarsfeld dan Merton (1948) membicarakan fungsi media 

dalam memberikan status (status conferral). Karena namanya, 

gambarnya, atau kegiatannya dimuat oleh media, maka orang, 

organisasi, atau lembaga mendapat reputasi yang tinggi (Rakhmat, 

2007: 219-239). 

Lee loevinger (1968) mengemukakan teori komunikasi yang 

disebutnya sebagai “reflective-projective theory”. Teori ini 

beranggapan bahwa media massa adalah cermin masyarakat yang 

mencerminkan suatu citra yang ambigu menimbulkan tafsiran yang 

bermacam-macam sehingga pada massa setiap orang memproyeksikan 

atau melihat citranya. Media massa mencerminkan citra khalayak, dan 

khalayak memproyeksikan citranya pada penyajian media massa 

(Rakhmat, 2007: 219-239). 

Sudah jelas media massa memberikan perincian, analisis, dan 

tinjauan mendalam tentang berbagai peristiwa. Penjelasan itu tidak 

mengubah tetapi menjernihkan citra kita tentang lingkungan. Media 

massa mengurangi ketidakpastian kita. Sekarang karena penjelasan 

dalam media massa kita bahkan dapat menentukan mana isu yang 

penting dan mana yang tidak. Kemanapun media massa untuk 

mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat disebut 

agenda setting (Rakhmat, 2007: 219-239). 
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- Efek Afektif 

Pembentukan dan Perubahan Sikap 

Menurut Asch, semua sikap bersumber pada organisasi kognitif 

pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Sikap selalu 

diarahkan pada objek, kelompok, atau orang. Hubungan kita dengan 

mereka pasti didasarkan pada informasi yang kita peroleh tentang 

sifat-sifat mereka atau dengan menggunakan istilah yang telah kita 

uraikan, sikap pada seseorang atau sesuatu bergantung pada citra kita 

tentang orang atau objek tersebut (Rakhmat, 2007: 219-239). 

Charles K. Atkin meninjau berbagai literatur tentang komunikasi 

dan sosialisasi politik, lalu menyimpulkan,” This diverse collection of 

findings suggests that the mass media significantly influence som 

affective orirentations, although the impact is not as great as for 

cognitive orientations” (berbagai kumpulan penemuan menunjukkan 

bahwa media massa secara berarti mempengaruhi orientasi afektif, 

walaupun dampaknya tidak sebesar pada orientasi kognitif) (Rakhmat, 

2007: 219-239). 

- Efek Behavioral 

Perilaku meliputi bidang yang luas, yang kita pilih dan yang paling 

sering dibicarakan ialah efek komunikasi massa pada perilaku sosial 

yang diterima (efek prososial behavioral) dan pada perilaku agresif 

(Rakhmat, 2007: 219-239). 

Menurut Bandura, peristiwa yang menarik perhatian ialah yang 

tampak menonjol dan sederhana, terjadi berulang-ulang, atau 

menimbulkan perasaan positif pada pengamatnya (artinya, memuaskan 

kebutuhan psikologisnya). Bandura juga menyebut faktor-faktor ini 

sebagai penentu dalam memilih apa yang akan kita perhatikan dan kita 

teladani; karakteristik demografis (usia, kecerdasan), kebutuhan, 

suasana emosional, nilai, dan pengalaman masa lalu (Rakhmat, 2007: 

219-239). 
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2.1.2 Sosialisasi 

2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan bagian dari komunikasi. Menurut Joseph R. 

Dominick, sosialisasi dianggap sebagai fungsi komunikasi massa. 

Media massa menyajikan penggambaran masyarakat, dan dengan 

membaca, mendengarkan, dan menonton maka seseorang mempelajari 

khalayak berperilaku dan nilai-nilai apa yang penting (Effendy, 2007: 

31).  

Masyarakat sendiri menganggap media massa sangat berperan 

dalam menyampaikan informasi, sedangkan saluran-saluran antar 

personal lebih penting dalam bersanding. Model “two-step flow” 

secara berangsur beralih kepada model “multi-step flow” terutama 

dalam riset difusi, yaitu studi tentang bagaimana suatu inovasi (ide 

baru, praktek baru, obyek-obyek baru) bisa diketahui oleh dan 

menyebar ke seluruh sistem sosial (McQuail, 2011: 247). 

Everett M Rogers dan Shoemaker mengemukakan pendapat 

mengenai proses Innovation-Decision bahwa Communication is 

necessary for social change, proses dengan mana perubahan terjadi 

dalam struktur dan fungsi suatu sosial, sedangkan perubahan sosial itu 

terdiri dari 3 aspek yaitu kreasi atau penggambaran dari ide-ide baru, 

mengkomunikasikan ide-ide baru itu kepada anggota-anggota suatu 

sistem sosial, perubahan-perubahan sebagai hasil atau akibat dari 

penerimaan (adopsi) ataupun penolakan terhadap ide-ide baru tersebut. 

Difusi didefinisikan sebagai tipe khusus dari komunikasi yang 

berkaitan dengan penyebaran ide baru (McQuail, 2011: 247). 

Menurut McQuail (2011: 247), seorang individu mengalami proses 

mental pertama-tama dari kesadarannya terhadap inovasi itu, mau 

diadopsi atau ditolak. Setelah itu konfirmasi keputusannya. Proses 

tersebut diperinci menjadi 4 yaitu: 

1. Knowledge 

Individu dihadapkan pada adanya inovasi dan mengusahakan 

suatu pengertian mengenai bagaimana fungsinya. 
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2. Persuation 

Individu membentuk suatu sikap yang menguntungkan/tidak 

menguntungkan terhadap inovasi tersebut. 

3. Decision 

Individu melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang 

mengarah pada suatu pilihan untuk mengadopsi/menolak 

inovasi. 

4. Confirmation 

Individu berusaha memperkuat keputusan inovasi yang 

dibuatnya, tapi bisa juga membatalkan keputusan yang 

terdahulu jika didapatkan pada pesan-pesan yang bertentangan 

tentang inovasi tersebut. 

Menurut Nurudin (2007: 187), cepat atau lambatnya (the role) 

suatu inovasi diadopsi/ditolak, bergantung pada bagaimana anggota-

anggota dari suatu sistem sosial menghayati 5 karakteristik yang 

ditunjukkan oleh Rogers dan Shoemaker berikut : 

1. Relative Advantage (keuntungan relatif) 

Tingkat dimana suatu inovasi diserap karena lebih baik daripada 

ide-ide yang digantikan. 

2. Compability (sifat dapat digabungkan) 

Tingkat dimana suatu inovasi diserap/diterima karena konsisten 

(sesuai) dengan nilai-nilai yang ada, dengan pengalaman-

pengalaman masa lalu serta dengan kebutuhan para penerima. 

3. Complexity (sebagai sesuatu yang kompleks) 

Tingkat dimana suatu inovasi memungkinkan untuk suatu 

pengujian yang terbatas. 

4. Triability (sifat dapat dicoba) 

 Tingkat dimana suatu inovasi memungkinkan untuk suatu 

pengujian yang terbatas. 

5. Observability (sifat dapat diamati) 

Tingkat dimana hasil-hasil suatu inovasi dapat diamati (visible) 

orang lain. 
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Jika dihubungkan dengan saluran yang digunakan untuk 

penyebaran inovasi, Rogers dan Shoemaker menunjukkan bahwa 

media massa dapat mencapai audience yang luas dengan cepat, 

menciptakan pengetahuan dan menyebarkan inovasi, tapi lemah dalam 

hal mengubah sikap untuk membentuk dan mengubah sikap secara 

dapat diandalkan yang paling tepat adalah melalui saluran-saluran 

antarpersonal. Saluran-saluran antarpersonal lebih efektif daripada 

media bila terdapat perlawanan terhadap suatu pesan. Saluran-saluran 

antarpersonal memungkinkan suatu pertukaran ide-ide secara dua arah 

(two-way). Sumber dapat menambahkan informasi atau memperjelas 

informasi tersebut serta mempunyai kesempatan lebih besar untuk 

mengatasi hambatan-hambatan psikologis ataupun sosiologis 

(misalnya selecitve attention, perception, norma kelompok, dan nilai-

nilai) (Nurudin, 2007: 189). 

Penyuluhan atau sosialisasi merupakan suatu kegiatan dengan 

proses penyebaran pengetahuan dari seorang penyuluh (komunikator) 

kepada masyarakat sasaran (komunikasi) dengan tujuan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat (Suprapto & Fahrianoor, 2004: 10). 

Pengetahuan yang disampaikan saat penyuluhan merupakan 

pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat. Penyuluhan juga menjadi sarana dalam 

menyebarluaskan informasi. 

Sosialisasi JKN tergolong dalam suatu bentuk promosi kesehatan. 

Tujuan dari promosi kesehatan yaitu memperpanjang hidup dan 

meningkatkan kualitas hidup dengan mencegah atau mengurangi 

dampak dari kekurangan fisik dan atau kesehatan mental pada individu 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi JKN 

dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 

memelihara kesehatannya (Josef & Afiatin, 2010: 70). 

2.1.2.2 Pengertian BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan) 

BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan) adalah badan hukum 

publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi 
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menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk 

Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) 

bulan di Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga 

menetapkan, Jaminan sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, 

terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang 

merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS 

Kesehatan. Dalam prosesnya, jaminan kesehatan yang menjadi bagian 

dari badan penyelenggara lain akan dipindahkan menjadi bagian tugas 

BPJS Kesehatan misalnya Jamkesmas oleh Dinas Kesehatan dan 

program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek 

(Persero). BPJS kesehatan sendiri memprioritaskan kesehatan untuk 

mengurangi resiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari 

kantong sendiri out of pocket, dalam jumlah yang sulit diprediksi dan 

kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu 

diperlukan jaminan kesehatan sosial nasional dalam hal ini BPJS 

Kesehatan. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung 

bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta, sehingga 

tidak memberatkan secara orang per orang (BPJS, 2016). 

Peserta BPJS Kesehatan berdasarkan undang-undang terbagi dua, 

yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima 

Bantuan Iuran ( Bukan PBI). Peserta BPJS yang tergolong PBI dalah 

masyarakat yang tergolong fakir miskin atau keluarga miskin dan tidak 

mampu. Jumlah peserta BPJS secara nasional yang terdata per 1 

Desember 2016 adalah sebanyak 171.048.734 peserta (BPJS, 2016). 

BPJS kesehatan terbagi dalam 2 jenis pelayanan yang akan 

diperoleh oleh peserta JKN, yaitu berupa pelayanan kesehatan 

(manfaat medis) serta akomodasi dan ambulans (manfaat non-medis). 

Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas 

kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS 

kesehatan. Dengan prosedur pelayanan peserta yang memerlukan 

pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan 

kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bila peserta 
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memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus 

dilakukan melalui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, 

kecuali dalam keadaan kegawat daruratan medis. Disamping itu bila di 

suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat 

guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS kesehatan 

wajib memberikan kompensasi, yang dapat berupa: penggantian uang 

tunai, pengiriman tenaga kesehatan/penyediaan fasilitas kesehatan 

tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya 

pelayanan kesehatan dan transportasi (BPJS, 2016). 

Jasa layanan kesehatan BPJS sebagai penyelenggara pelayanan 

kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama 

dengan BPJS kesehatan baik fasilitas kesehatan milik pemerintah, 

pemerintah daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui 

proses kredensialing dan rekredensialing (BPJS, 2016). 

2.1.2.3 Sosialisasi Produk Jasa Layanan Kesehatan 

Sosialisasi merupakan bagian dari komunikasi, begitu pula dengan 

sosialisasi layanan dimana masyarakat menganggap media dan 

interaksi sosial menjadi peran dalam menyampaikan informasi. Karena 

dengan membaca, mendengarkan, dan menonton maka seorang 

mempelajari khalayak dalam berperilaku dan mengambil nilai penting. 

Sehingga masyarakat menerima segala bentuk proses sosialisasi yang 

ada. 

Hal tersebut terjadi ketika sosialisasi layanan yang dilakukan oleh 

petugas maupun tenaga kesehatan memperkenalkan suatu produk 

dalam hal ini BPJS Kesehatan. Yang diharapkan oleh pemeritah 

sebagai bentuk jaminan kesehatan utama bagi masyarakat luas. 

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, bukan 

untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat 

serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998: 139). 
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Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan 

dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk 

melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Dengan 

demikian diartikan bahwa pelayanan sosial adalah sebagai pemberian 

pelayanan untuk keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Pelayanan sosial diartikan sebagai bentuk keinginan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, 

di lingkungan, BUMN, BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan, dan dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan perorangan (Efendi & Makhfudli: 2009). 

Dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan masyarakat 

menyelenggarakan layanan jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UUD) Tahun 

1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang No. 36/2009 ditegaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Menurut Retnaningsih, 

(2013: 48), layanan kesehatan merupakan suatu produk berupa 

jasa/barang yang dihasilkan oleh suatu produsen, dalam hal ini bisa 

provider ataupun institusi kesehatan antara lain mempunyai sifat : 

1. Hak Asasi Manusia : layanan kesehatan dilaksanakan atas dasar 

kebutuhan bukan atas dasar kemampuan membayar, karena 

pada dasarnya kesehatan merupakan hak asasi manusia 

merupakan acuan dari UUD ‟45 dan UU No.40 mengenai SJSN 

2. Uncertainty : kejadian sakit tidak dapat diprediksi, sehingga 

setiap orang tidak dapat memastikan kapan dia memerlukan 

layanan kesehatan tertentu. Hal tersebut mengakibatkan semua 

orang kesulitan untuk menggunakan biaya layanan kesehatan 

yang sesuai dengan kemampuan ekonominya, karena sifatnya 

yang tidak pasti. 
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3. Consumer Ignorance : konsumen layanan kesehatan sangat 

tergantung kepada penyedia layanan kesehatan tentang jenis dan 

jumlah layanan kesehatan yang harus dibeli serta tempat 

memperoleh layanan kesehatan tersebut. 

4. Eksternalisasi : konsumsi layanan kesehatan tidak saja 

bermanfaat bagi pembeli itu sendiri, namun juga dapat 

bermanfaat bagi orang lain yang tidak membeli. 

Padat karya dan padat modal: layanan kesehatan tidak bebas 

dari input manusia, sehingga dalam penyelenggarannya, bersifat 

padat karya. Semakin berkembangnya layanan kesehatan 

spesialis dan sub spesialis menyebabkan layanan kesehatan 

bukan hanya padat karya, tetapi sekaligus juga padat modal 

keadaan ini memberikan kontribusi terhadap tingginya biaya 

layanan kesehatan. 

5. Mix Output : suatu program kesehatan dapat menghasilkan 

berbagai macam layanan kesehatan. Seperti halnya satu jenis 

penyakit dapat saja memerlukan berbagai macam layanan 

kesehatan yang terdiri dari sejumlah pemeriksaan diagnosis, 

perawatan, pengobatan sampai konseling. 

6. Sebagai barang konsumsi atau investigasi: di era otonomi 

daerah keadaan tersebut semakin parah dengan adanya 

kebijakan beberapa daerah menempatkan fasilitas kesehatan 

sebagai salah satu sumber penghasilan asli daerah (PAD). 

United Nations Development Programme (UNDP) terus 

mensosialisasikan peringkat indeks pembangunan manusia 

(Human Development Index) yang indikator kesehatan dalam 

perhitungan memperjelas bahwa kesehatan merupakan investasi 

bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

7. Restriksi kompetisi: layanan kesehatan mempunyai kode etik 

yang harus dipenuhi dan mempunyai keterbatasan untuk 

berkompetisi. Namun demikian, promosi tetap diperbolehkan 

selama tidak melanggar kode etik. 
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Sosialisasi BPJS merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk 

menyebarluaskan informasi yang terkait dengan BPJS kepada 

masyarakat. Sasaran dari sosialisasi tersebut adalah seluruh warga, 

baik yang telah menjadi peserta maupun calon peserta. Sosialisasi 

BPJS diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan baik, 

khususnya peserta BPJS, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban 

peserta serta manfaat yang dapat diperoleh dari BPJS. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka BPJS Kesehatan melakukan berbagai bentuk 

hubungan melalui sosialisasi langsung, misalnya seminar, pertemuan 

dengan pemerintah kota dan lain sebagainya. Sosialisasi biasanya 

dilakukan ke berbagai instansi pemerintah yang menjadi mitra BPJS 

Kesehatan seperti rumah sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain 

sebagainya. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui pihak BPJS 

Kesehatan yang melakukan kunjungan terhadap kantor instansi 

pemerintah atau perusahaan yang telah mengajukan surat permohonan 

untuk dilaksanakan sosialisasi di kantor pemohon (BPJS, 2016). 

2.1.2.4 Hubungan antara Terpaan Sosialisasi dan Tingkat Pemanfaatan 

Sosialisasi layanan sosial sendiri memiliki pengaruh khusus yang 

ditujukan untuk masyarakat, dalam hal ini sosialisasi memiliki 

kedudukan sebagai suatu proses penanaman atau transfer kebiasaan 

baik berupa perilaku, dan cara berpikir seseorang atau kelompok 

(masyarakat) sehingga dapat berperan dan berfungsi melalui informasi 

yang mereka terima. 

Sosialisasi tersebut berperan aktif sebagai bentuk penanaman 

informasi sekaligus proses belajar untuk memahami, menghayati, 

menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai. 

Sosialisasi layanan sosial ini ditempuh seseorang dan kelompok 

(masyarakat) secara bertahap dan berkesinambungan, karena 

pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akan pengaruh 

terhadap meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan, serta 

mengenai kinerja tenaga-tenaga kesehatan (Soekanto & Sulistyowati, 

2015: 26). 
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Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal ini BPJS memberikan 

pengaruh kepada masyarakat yang menyatakan bahwa jaminan 

kesehatan menggunakan prinsip asuransi sosial yaitu kepesertaan 

wajib, besaran premi berdasarkan pendapatan dan semua anggota 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Masyarakat merasa 

memiliki jaminan, dan seluruh masyarakat akan mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan derajat 

kesehatan (BPJS, 2016). 

2.1.2.5 Efek Sosialisasi Layanan Kesehatan 

  Perubahan Perilaku masyarakat yang setelah diterpa pesan media 

dan sosialisasi oleh pihak BPJS diharapkan atas pesan yang 

disampaikan kepada masyarakat menjadi tahu dan mengerti atau 

meningkatkan pemahaman mengenai pesan media dan sosialisasi yang 

telang diberikan. 

  Sesuai dengan 3 tingkatan dari Teori Hierarki Efek maka, secara 

kognitif masyarakat menyadari adanya BPJS Kesehatan dan 

mendapatkan informasi mengenai BPJS Kesehatan, secara afektif 

masyarakat menginginkan pemahaman lebih jauh dan meyakinkan diri 

untuk menggunakan layanan BPJS Kesehatan, secara konatif efek 

yang ditimbulkan masyarakat mendaftar dan menggunakan layanan 

tersebut sesuai hak dan kewajiban mereka. 

  Maka, dengan demikian efek sosialisasi layanan tersebut memiliki 

peran penting dalam penentuan masyarakat untuk menerima dan 

menggunakan layanan BPJS Kesehatan melalui 3 tingkatan yang 

berasal dari Teori Hierarki Efek. 

Sebelumnya, penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Mariza 

Rizqi Iriani di Kabupaten Temanggung tahun 2014. Pada penelitian 

tersebut sama-sama meneliti mengenai sosialisasi penggunaan BPJS 

Kesehatan. Hanya saja, penelitian yang dilakukan Mariza Rizqi Iriani 

meneliti tentang efektivitas pelaksanaan program BPJS. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah evaluasi. Data penelitian yang 
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diperoleh di lapangan menggunakan pendekatan Model Evaluasi CIPP 

(Context, Input, Process, Product). 

Sampel penelitian yang digunakan tak hanya masyarakat umum 

saja, tetapi juga pihak pelaksana sosialisasi dari BPJS dan Dinas 

Kesehatan setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara 

mendalam atau indepth interview menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide), yaitu daftar pertanyaan yang digunakan sebagai 

panduan dalam melakukan wawancara. 

Pada penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

peningkatan yang signifikan terhadap pendaftar baru program JKN 

setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Hingga bulan September 

2014, jumlah pendaftar baru program JKN di Kabupaten Temanggung 

mencapai 12.824 orang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana 

program meliputi komunikasi langsung dan komunikasi tidak 

langsung. Selain itu, pada penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa 

masyarakat yang sudah merasakan manfaat JKN adalah masyarakat 

yang sudah mengalami sakit, sedangkan masyarakat yang belum sakit 

dikatakan belum bisa memanfaatkan program tersebut secara langsung. 

 

2.2 Rumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan 

yang diteliti. Hipotesis penelitian ini menggunakan hipotesis Assosiatif, 

karena penelitian masih menggunakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 

2013: 77). 

- Hipotesis Statistik 

Ho: 

Tidak ada pengaruh terpaan antara sosialisasi BPJS terhadap tingkat 

pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan di Desa Sumberrejo, Kec. 

Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. “Studi pada masyarakat 

Desa Sumberrejo, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.” 
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Hi: 

Ada pengaruh terpaan antara sosialisasi BPJS terhadap tingkat 

pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan di Desa Sumberrejo, Kec. 

Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. “Studi pada masyarakat 

Desa Sumberrejo, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.” 

 

2.3 Definisi Konseptual dan Operasional 

2.3.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diatur, diteliti 

dan digali datanya (Hamidi. 2007), maka dalam penelitian ini definisi 

konseptualnya sebagai berikut: 

a. Terpaan Sosialisasi BPJS 

Terpaan media didefinisikan sebagai kondisi di mana individu 

diterpa isi media atau dapat diartikan bagaimana proses media 

menerpa individu. Rosengren menyebutkan bahwa terpaan media 

adalah kondisi individu menggunakan media yang meliputi tentang 

waktu yang digunakan untuk mengkonsumsi media, jenis isi media 

yang dikonsumsi dan hubungan antara individu dengan isi media 

yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan 

(Jalaluddin, 2004:66). Selain itu, terpaan media diartikan dengan 

banyaknya informasi yang didapatkan melalui sebuah media yang 

meliputi frekuensi, intensitas penggunaan terhadap jenis media 

yang digunakan.  

Sosialisasi BPJS adalah suatu proses penanaman atau transfer 

berpikir yang memiliki peran aktif mengenai informasi jasa 

layanan sosial BPJS, yang berguna sebagai jaminan kesehatan 

nasional untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai bentuk 

peningkatan kesehatan. Sehingga masyarakat bisa memahami, 

menghayati, dan menyesuaikan pelayanan sosial tersebut (BPJS, 

2016). 
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b. Tingkat Pemanfaatan Jasa Layanan BPJS Kesehatan 

Pemanfaatan berkaitan dengan teori hierarki efek yang 

dikemukakan oleh Lavidge & Steiner yang menunjukkan bahwa 

ada enam langkah yang mendorong keputusan konsumen yaitu 

awareness, knowledge, liking, preference, conviction dan 

purchase. Kemudian enam langkah tersebut dibagi menjadi tiga 

tingkat sikap konsumen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Tingkat 

pemanfaatan adalah suatu proses penambahan mengenai hal, cara, 

hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna (Lavidge & 

Steiner, 1961:59-62). Dalam bertambahnya tingkat pemanfaatan 

layanan tidak terlepas oleh masyarakat itu sendiri untuk 

memanfaatkan layanan sosial tersebut sebagai jaminan kesehatan 

mereka melalui program pemerintah yakni BPJS. 

2.3.2 Definisi Operasional 

Hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) bersama 

indikator-indikatornya akan digambarkan sebagai berikut : 

a. Terpaan Sosialisasi BPJS  

  Terpaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana sosialisasi 

BPJS menerpa masyarakat Desa Sumberrejo baik yang terdaftar sebagai 

peserta BPJS maupun tidak. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

terpaan sosialisasi BPJS ini adalah sesuai dengan konsep yang dikemukakan 

dalam Jalaludin Rakhmat (2007), yaitu : 

1. Frekuensi  

Frekuensi yang dalam penelitian ini adalah bagaimana frekuensi subjek 

penelitian dalam mengkonsumsi dan menerima terpaan dari isi media 

tentang sosialisasi BPJS di media massa, nirmassa hingga tatap muka.  

2. Intensitas  

Intensitas yang dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat perhatian 

dan ketertarikan masyarakat terhadap sosialisasi BPJS tersebut.  

b. Pemanfaatan Jasa Layanan BPJS  

 Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaiman para 

subjek memanfaatkan jasa layanan yang diberikan oleh BPJS. Indikator 
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pengukurannya dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan konsep teori 

hierarki efek Lavidge & Steiner (1961: 59-62), yaitu : 

1. Kognitif  

Indikator kognitif dalam penelitian ini berkenaan tentang bagaimana sikap 

subjek terhadap pemanfaatan layanan BPJS.  

2. Afektif 

Indikator afektif dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan bagaimana 

pemahaman subjek terhadap pemanfaatan layanan BPJS.  

3. Konatif  

Indikator konatif dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana subjek 

menggunakan layanan yang diberikan oleh BPJS.  

 

  

 


