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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh 

terpaan media televisi tentang berita “kenaikan tarif BPJS” terhadap sikap, yang 

ditinjau dari aspek kognitif, afektif dan konatif. Dalam penelitian ini populasi 

penelitian adalah pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota dengan jumlah sampel 

sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif dengan 

jenis metode penelitian survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

kuesioner dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti 

adalah uji normalitas, pengujian regresi liniear berganda dan koefisien determinasi 

dengan bantuan software SPSS versi 16. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan terpaan media 

televisi tentang berita “kenaikan tarif BPJS” berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap sikap pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. Informasi berita terkait 

kenaikan tarif BPJS secara terus menerus disajikan oleh media televisi sehingga 

terjadinya perubahan sikap maupun tindakan pada pengguna BPJS. 

 

Kata Kunci : Berita, BPJS, Media Massa, Sikap, Televisi, Terpaan Media.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini informasi menjadi 

kebutuhan yang penting bagi setiap 

individu atau masyarakat. Selain itu 

secara alami informasi dapat 

bermanfaat untuk menentukan 

maupun mengubah seseorang dalam 

mengambil keputusan, untuk 

mendapatkan informasi maka 

masyarakat membutuhkan media. 

Media exposure dapat diartikan 

sebagai terpaan media, terpaan media 

merupakan suatu kondisi dimana 

orang yang diterpa oleh isi media atau 

bagaimana isi media menerpa 

audiens. Terpaan media adalah 

perilaku seseorang atau audiens 

dalam menggunakan media massa 

(Widyatama, 2009). 

Media massa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah media 

televisi. Televisi adalah media 

pandang sekaligus media dengar 

(audio-visual). Ia berbeda dengan 

media cetak yang lebih merupakan 

media pandang. Orang memandang 

gambar yang ditayangkan di televisi, 

sekaligus mendengar atau mencerna 

narasi atau narasi dari gambar 

tersebut (Badjuri, 2010). 

Televisi menyajikan berbagai 

macam program tayangan seperti 

pendidikan, iklan, hiburan dan berita. 

Berita (news) merupakan informasi 

yang layak disajikan kepada publik. 

Berita yang tergolong layak adalah 

informasi yang sifatnya faktual, 

aktual, akurat, objektif, penting, dan 

tentu saja menarik perhatian publik. 

Biasanya berupa pernyataan yang 

dipublikasikan melalui media massa 

(Suryawati, 2014). 
Meskipun informasi yang 

disajikan sama namun setiap orang 

akan menimbulkan reaksi maupun 

respon yang berbeda-beda dalam 

penerimaan informasi tersebut. 

Banyak sekali program berita yang 

menyajikan isu-isu terhangat di akhir 

tahun 2019 sampai awal tahun 2020. 

Salah satu berita yang disampaikan 

oleh media massa televisi mengenai 

kenaikan tarif BPJS ( Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial), 

hampir semua program berita di 

media televisi menyampaikan berita 

kenaikan tarif BPJS. Tayangan berita 

mengenai kenaikan tarif BPJS tentu 

akan menimbulkan tanggapan 

maupun sikap yang positif ataupun 

negatif dari orang-orang yang melihat 

dan mendengar berita tersebut.  

Sikap dapat dipengaruhi oleh 

pengalaman pribadi, pengaruh orang 

lain atau media massa, Sikap sebagai 

perasaan, pola perilaku, dan tindakan 

seseorang terhadap suatu aspek 

dilingkungan sekitarnya. Sikap juga 

berkaitan dengan perilaku membeli 

sebagai hasil dari pengalaman 

langsung mengenai jasa, informasi 

secara lisan yang diperoleh dari orang 

lain atau terpapar oleh media massa. 

Shiffman & Kanuk 2008 (Gussman, 

2019). 

Berdasarkan latar belakang 

yang telah dipaparkan maka terdapat 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh terpaan 

media televisi tentang berita 

“kenaikan tarif BPJS” 

terhadap sikap kognitif 

pengguna BPJS di Kecamatan 

Garut Kota? 

2. Bagaimana pengaruh terpaan 

media televisi tentang berita 

“kenaikan tarif BPJS” 

terhadap sikap afektif 

pengguna BPJS di Kecamatan 

Garut Kota? 



3. Bagaimana pengaruh terpaan 

media televisi tentang berita 

“kenaikan tarif BPJS” 

terhadap sikap konatif 

pengguna BPJS di Kecamatan 

Garut Kota? 

Tinjauan Pustaka 

Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan 

bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) untuk 

menghubungkan komunikator 

dengan komunikan secara massal, 

berjumlah banyak, bertempat tinggal 

jauh, sangat heterogen, dan 

menimbulkan efek-efek tertentu 

(Liliweri, 2011). 

Teori uses and gratifications 

atau “teori penggunaan dan 

kepuasan” disebut sebagai salah satu 

teori paling popular dalam studi 

komunikasi massa. Teori ini 

mengajukan gagasan bahwa 

perbedaan individu menyebabkan 

audiens mencari, menggunakan dan 

memberikan tanggapan terhadap isi 

media secara berbeda-beda yang 

disebabkan berbagai faktor sosial dan 

psikologis yang berbeda di antara 

individu audiens. Dalam perspektif 

teori uses and gratifications audiens 

dipandang sebagai partisipan yang 

aktif dalam proses komunikasi, 

namun tingkat keaktifan setiap 

individu tidaklah sama. Penggunaan 

media didorong oleh adanya 

kebutuhan dan tujuan yang ditentukan 

oleh audiens sendiri (Morissan, 

2013). 

Berdasarkan pemaparan yang 

telah dijelaskan peneliti dapat 

menyimpulkan dalam teori Uses and 

Gratifications ditekankan bahwa 

audience aktif untuk menentukan 

media mana yang harus dipilih untuk 

memuaskan kebutuhannya. Teori 

Uses and gratifications lebih 

menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media 

massa. Dengan kata lain, pengguna 

media berusaha untuk mencari 

sumber media yang paling baik untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Asumsi Dasar Teori Uses And 

Gratifications Theory 

Asumsi dasar yang menjadi inti 

gagasan teori uses and gratifications 

yaitu: 

1. Audiens aktif dan berorientasi 

pada tujuan ketika menggunakan 

media 

2. Inisiatif untuk mendapatkan 

kepuasan media ditentukan 

audiens 

3. Media bersaing dengan sumber 

kepuasan lain 

4. Audiens sadar sepenuhnya 

terhadap ketertarikan, motif dan 

penggunaan media 

5. Penilaian isi media ditentukan 

oleh audensi. Katz dkk, 1974 

dalam (Morissan, 2013).  

Media Massa 

Media massa adalah alat yang 

digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber kepada khalayak 

(penerima) dengan menggunakan 

alat-alat komunikasi mekanis seperti 

surat kabar, film, radio, dan televisi 

(Cangara, 2018). 

Media massa pada dasarnya 

dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yakni media massa cetak dan media 

elektronik. Media cetak yang dapat 

memenuhi kriteria sebagai media 

massa adalah surat kabar, majalah, 

dan tabloid. Adapun contoh media 

elektronik yang memenuhi kriteria 



media massa adalah radio siaran, 

televisi, dan internet (Cahya, 2012). 

Terpaan Media 

Terpaan media adalah 

perilaku seseorang atau audiens 

dalam menggunakan media massa. 

Terpaan informasi yang dilakukan di 

sebuah media mampu mendorong 

kesadaran simbolik, kemudian 

kesadaran ini menimbulkan 

kesadaran konsumtif, dan kesadaran 

konsumtif menggiring konsumen 

pada kesadaran aktual atau perilaku 

(Widyatama, 2009). 
Terpaan media berusaha 

mencari data khalayak tentang 

penggunaan media baik jenis media, 

frekuensi penggunaan maupun durasi 

penggunaan. Penggunaan jenis media 

meliputi media cetak, media online, 

audio, audiovisual. Proses 

komunikasi massa didalam terpaan 

media dapat menimbulkan efek 

tertentu, ada tiga efek utama yang 

dapat ditimbulkan dari proses 

komunikasi massa didalam terpaan 

media. Efek tersebut antara lain 

yakni, kognitif, afektif dan 

behavioral. Effendy, 2003 dalam 

(Rizki, 2017). 
Selain itu untuk dapat 

mengetahui pengaruh atau efek yang 

ditimbulkan oleh terpaan media 

massa dapat diukur dari tiga aspek 

yakni frekuensi, durasi dan atensi. 

1. Frekuensi, dapat diukur 

berdasarkan berapa kali 

seseorang menggunakan media 

dan mengkonsumsi isi pesan dari 

media. Frekuensi pada terpaan 

media mengumpulkan data dan 

melihat seberapa sering individu 

atau kelompok menggunakan 

media dalam rentang waktu satu 

minggu atau satu bulan. Semakin 

tinggi frekuensi, maka akan 

semakin menimbulkan perhatian 

dari komunikan. 

2. Durasi, ialah meliputi berapa 

lama media dilihat, 

didengarkan, dibaca, dan 

berapa lama khalayak 

mengkonsumsi isi pesan dari 

media. Lamanya penggunaan 

media diukur berdasarkan 

durasi mengikuti media 

(berapa menit atau jam). 
3. Atensi, merupakan suatu 

proses mental seseorang 

dalam menyimak pesan dari 

media. Tingkat perhatian yang 

diberikan seseorang 

dalammenggunakan media 

dan mengkonsumsi isi pesan 

dari media. Atensi mengukur 

tingkat perhatian yang 

diberikan oleh khalayak 

kepada konten atau informasi 

yang disajikan, hal ini diukur 

kembali melalui seberapa 

paham khalayak terhadap 

informasi yang disampaikan 

oleh media 
(Ardianto, 2014). 

 

Televisi 

Televisi adalah perpaduan 

antara radio (broadcast) dan film 

(moving picture). Di mana audien di 

rumah tidak mungkin menangkap 

siaran televisi kalau tidak ada unsur-

unsur radio, tidak mungkin juga dapat 

melihat gambar yang bergerak pada 

layar televisi jika tidak ada unsur film. 

“Suatu program siaran televisi dapat 

dilihat dan didengar karena adanya 

pemancar televisi yaitu program 

ditransmisikan oleh satelit langsung 

ke antena parabola. Effendy,2005 

dalam (Friska, 2016). 



Berita 

Berita (news) ialah laporan 

atau pemberitahuan tentang segala 

peristiwa actual yang menarik 

perhatian orang banyak. Peristiwa 

yang melibatkan fakta dan data yang 

ada di alam semesta ini, yang 

terjadinya pun aktual atau hangat 

dibicarakan oleh orang banyak. 

Adapun cara melaporkan atau 

memberitakan sesuatu, supaya 

menarik perhatian orang banyak, 

orang lazim melakukannya dengan 

gaya “to the point”atau “diplomatis”. 

Dalam membuat dan menyajikan 

berita secara jurnalistis, dikenal 

dengan dua jenis berita yakni berita 

langsung “to the point” 

mengemukakan fakta yang terlibat di 

dalamnya dan disebut dengan straight 

news, serta jenis berita yang tidak 

langsung dalam arti dibumbui kata-

kata berbunga (diplomatis) sehingga 

fakta yang tampaknya sepele menjadi 

menarik untuk diminati dan dinikmati 

dan jenis ini disebut feature news 

(Suhandang, 2010). 

BPJS 

BPJS kesehatan adalah 

sebuah lembaga asuransi kesehatan 

berbadan hukum, yang menjalankan 

program berdasarkan UU nomor 24 

tahun 2011. Dengan dibentuknya bpjs 

kesehatan maka hal ini merupakan 

sebuah bentuk perlindungan sosial 

yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat Indonesia untuk 

menjamin agar dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar hidup rakyat 

Indonesia yang lebih baik dan lebih 

layak. (www.Bpjs-Kesehatan.co.id). 

Sikap 

Sikap atau attitude dianggap 

sebagai suatu reaksi pandangan atau 

perasaan dalam seorang individu 

terhadap objek tertentu. Walaupun 

objeknya sama, namun tidak semua 

individu mempunyai sikap yang 

sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh 

keadaan individu, pengalaman, 

informasi dan kebutuhan masing-

masing individu akan berbeda. Suatu 

sikap terbentuk pada diri seseorang 

akan dipengaruhi oleh faktor internal 

maupun eksternal. Mengenai reaksi 

yang dapat diberikan individu 

terdapat objek sikap, dapat dijelaskan 

bahwa objek akan dipersepsi oleh 

individu yang bersangkutan (Kiptiah, 

2015). 

Struktur sikap dibedakan atas 

tiga komponen yang saling 

menunjang, yaitu: 

1. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercayai 

oleh individu pemilik sikap, 

kepercayan tersebut muncul 

melalui apa yang kita lihat atau 

apa yang telah diketahui. 

Komponen kognitif ini berisi 

kepercayaan stereotype yang 

dimiliki individu mengenai 

sesuatu dapat disamarkan 

penanganan (opini) terutama 

apabilamenyangkut masalah isu 

atau problem yang kontroversal. 

2. Komponen afektif merupakan 

perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Secara umum, 

komponen ini sama dengan 

perasaan yang dimiliki terhadap 

sesuatu. Aspek emosional inilah 

yang biasanya berakar paling 

dalam sebagai komponen sikap 

dan merupakan aspek yang 

paling bertahan terhadap 

pengaruh-pengaruh yang 

mungkin adalah mengubah sikap 

http://www.bpjs-kesehatan.co.id/


seseorang komponen afektif 

disamakan dengan perasaan yang 

dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu. 

3. Komponen konatif dalam 

struktur sikap merupakan aspek 

kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang 

dimiliki oleh seseorang berkaitan 

dengan objek sikap yang 

dihadapinya. Dan berisi tendensi 

atau kecenderungan untuk 

bertindak/ bereaksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu 

dan berkaitan dengan objek yang 

dihadapinya adalah logis untuk 

mengharapkan bahwa sikap 

seseorang adalah dicerminkan 

dalam bentuk tendensi perilaku 

(Azwar S. , 2012). 

Metodologi Penelitian 

Paradigma penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

paradigma positivism. Paradigma 

positivism didasarkanpada 

hypotetico-deductive method yang 

menguji suatu metode dalam 

penelitian yang melibatkan pengujian 

hipotesis. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini` 

adalah pendekatan kuantitatif, 

penelitian kuantitatif merupakan riset 

yang menggambarkan atau 

menjelaskan suatu masalah yang 

hasilnya dapat di generalisasikan, 

penelitian lebih mementingkan aspek 

keluasan data sehingga data atau hasil 

riset dianggap merupakan hasil 

representasi dari seluruh populasi 

(Kriyantono, 2009).  

Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini ada dua 

jenis data yang peneliti gunakan, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang 

langsung diambil dari lapangan atau 

sumber data, sedangkan data 

sekunder merupakan data yang 

diambil dari beberapa literatur 

tertentu yang terkait dengan 

penelitian (Siregar, 2013). 

Populasi dan sampling 

Populasi yang dijadikan 

sebagai target dalam penelitian ini 

ialah, pengguna BPJS yang berusia 17 

tahun keatas dan tentunya 

mempunyai kartu yang terdaftar 

sebagai peserta iuran jaminan sosial 

BPJS di Kecamatan Garut Kota. Pada 

penelitian ini teknik yang digunakan 

untuk menentukan ukuran sampel 

dari suatu populasi yaitu 

menggunakan rumus slovin. 

n =  
𝑵

𝟏+𝑵 (𝒆)𝟐 

Keterangan : 

n : yaitu ukuran sampel/jumlah 

responden  

N : yaitu ukuran populasi  

e : yaitu persentase kelonggaran 

kesalahan pengambilan sampel. 

Jumlah populasi dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 130.669 

orang dan persentase yang ditetapkan 

atau tingkat signifikansinya yaitu 0.1, 

maka besarnya sampel pada 

penelitian ini adalah : 

n = 100 orang 

Jumlah  sampel yang menjadi 

responden dalam penelitian ini 

sebanyak 100 orang, hal ini dilakukan 

untuk mempermudah dalam 

pengolahan data dan untuk hasil 

pengujian yang lebih baik. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan teknik 

nonprobability sampling. 

 

 

  

  



Kerangka Penurunan Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Penurunan Konsep Penelitian 

Sumber: (Morissan, 2013);(Ardianto, 2014); (Azwar, 2012); Modifikasi Penulis 

(Resmadanti, 2020). 

Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian, peneliti 

merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Terdapat Pengaruh Terpaan Media Televisi Tentang Berita ”Kenaikan Tarif 

BPJS” Terhadap Sikap Kognitif Pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

H2 : Terdapat Pengaruh Terpaan Terpaan Media Tentang Berita ”Kenaikan Tarif 

BPJS” Terhadap Sikap Afektif Pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

 Hipotesis 3 yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut :  

H3 : Terdapat Pengaruh Terpaan Terpaan Media Tentang Berita ”Kenaikan Tarif 

BPJS” Terhadap Sikap Konatif Pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah 

item, mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut (Sugiyono, 2017). 
Untuk mencari nilai kofisien, maka peneliti menggunakan rumus Pearson product moment 

yang rumusnya sebagai berikut:  

r = 
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑)

√{𝑛 (∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2}{𝑛(∑ 𝑦)−(∑ 𝑦)2}
 

Keterangan : 

Terpaan Media Sikap Pengguna BPJS 

Terpaan Media 

- Frekuensi 

- Durasi 

- Atensi 

(Ardianto, 2014). 

Sikap 

- Kognitif 

- Afektif 

- Konatif 

(Azwar, 2012). 

Teori Uses And Gratifications 

(Morissan, 2013) 

Terpaan Media Televisi Berita ”Kenaikan Tarif BPJS” Terhadap 

Sikap Pengguna BPJS” 

 



r =Koefisien Korelasi 

𝑛 =jumlah sampel 

X =Variabel bebas 

Y =Variabel terikat 

Σ𝑥 =Jumlah skor dalam sebaran x 

Σ𝑦 =Jumlah skor dalam sebaran y 

Σ𝑥𝑦 = Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan 

Σ𝑥2 = Jumlah skor dikuadratkan dalam sebaran x 

Σ𝑦2 = Jumlah skoryang dikuadratkan dalam sebaran y 

 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hal suatu 

pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, 

kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama (Azwar S. , 2011). 

Berikut ini adalah rumus uji reliabilitas: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 − 

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan : 

𝑟11 = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya soal  

∑ 𝜎𝑏
2   = Jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2       = Varians total  

(Arikunto, 2013). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Uji Validitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas Terpaan Media (X) 

Pernyataan Koefisien 

Korelasi  
𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Pernyataan 1 0,764  

 

 

 

0,165 

Valid 

Pernyataan 2 0,533 Valid 

Pernyataan 3 0,553 Valid 

Pernyataan 4 0,739 Valid 

Pernyataan 5 0,771 Valid 

Pernyataan 6 0,782 Valid 

Pernyataan 7 0,780 Valid 

Pernyataan 8 0,593 Valid 

Pernyataan 9 0,776 Valid 

 

  



Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Sikap (Y) 

Pernyataan Koefisien 

Korelasi  

𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Pernyataan 1 0,764  

 

 

 

0,165 

Valid 

Pernyataan 2 0,533 Valid 

Pernyataan 3 0,553 Valid 

Pernyataan 4 0,739 Valid 

Pernyataan 5 0,771 Valid 

Pernyataan 6 0,782 Valid 

Pernyataan 7 0,780 Valid 

Pernyataan 8 0,593 Valid 

Pernyataan 9 0,776 Valid 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 3  

Uji Reliabilitas Variabel Terpaan Media (X) 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.871 9 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa instrumen 

terpaan media dinilai reliabel, hal tersebut dilihat dari total nilai Alpha Cronbach(α) 

variabelxyangdiperolehdariprosespengolahandatasebesar0,871. Nilai Alpha 

Cronbach untuk variabel terpaan media berada pada rentang 0,80 – 1,00 artinya 

instrument yang digunakan Sangat Reliabel. 

Tabel 4 

Uji Reliabilitas Variabel Sikap (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.582 9 

Dan total nilai Alpha Cronbach (α) variabel y sebesar 0,582 lebih besar dari 

nilai rtabel yakni 0,165 (α ≥rtabel). 

Variabel Terpaan Media Televisi Tentang Berita 

“Kenaikan Tarif BPJS” (X) 

α ≥ rtabel   =  0,871 ≥ 0,195 

Variabel Sikap Pengguna BPJS (Y) 



α ≥ rtabel = 0,582 ≥ 0,195 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian, maka setiap 

item pernyataan variabel x dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan cukup 

handal dalam mengukur pengaruh dari variabel x terhadap variabel y. 
PENGUJIAN HIPOTESIS 

Uji-F-Test (Simultan) 

Tabel 5 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 249.891 1 249.891 73.256 .000a 

Residual 334.299 98 3.411   

Total 584.190 99    

a. Predictors: (Constant), X     

b. Dependent Variable: Y     

 Berdasarkan tabel 5 diperolah nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 73.256 dengan nilai Sig 

sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar dari 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2.76 

dan nilai sig 0,000 < 0,10. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam 

Uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya terpaan media tentang 

berita ”kenaikan tarif BPJS” secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap sikap pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. Pengujian ini dilakukan 

untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu terdapat pengaruh 

terpaan media televisi tentang berita “kenaikan tarif BPJS” terhadap sikap 

pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

Uji Signifikasi Secara Parsial (Uji T) 

Tabel 6 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.321 1.714  14.186 .000 

X .380 .044 .654 8.559 .000 

a. Dependent Variable: Y     

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pengaruh terpaan media 

televisi terhadap sikap pengguna BPJS dapat diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔terpaan media 

televisiadalah sebesar 8.559 dengan nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  adalah 1.660 dan nilai Sig sebesar 

0,000. Hal ini menunjukkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(8.559> 1.660) dan nilai Sig 0,000 < 0,10 

maka dapat disimpulkan bahwa terpaan media televisi tentenag berita “kenaikan 



tarif BPJS” berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota. 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Uji Normalitas 

Tabel 7 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov – Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.83759627 

Most Extreme Differences Absolute .071 

Positive .043 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .710 

Asymp. Sig. (2-tailed) .694 

a. Test distribution is Normal. 

 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2020 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data pada variabel terpaan media 

televisi tentangberita “kenaikan tarif BPJS” terhadap sikap pengguna BPJS, terlihat 

bahwa nilai sig pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan angka sebesar 

0,694. Artinya 0,694 > 0,10 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada sampel 

variabel X dan Y adalah berdistribusi normal.  

Hasil normalitas dengan menggunakan PP Plot Regression Standarized 

Residual ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut : 

 
 

Gambar.1 Analisis PP Plot Regression Standarized Residual 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2020 



 

 Dari gambar.1 analisis kurva menunjukkan model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Hal ini dapat dilihat bahwa jika data menyebar disekitar garis diagonal 

atau menyebar mengikuti garis diagonal dan mengikuti model regresi sehingga bisa 

disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal 

sehingga uji normalitas terpenuhi. 

Pengujia Regresi Liniear Berganda  

Tabel .8 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.321 1.714  14.186 .000 

Terpaan Media (X) .380 .044 .654 8.559 .000 

a. Dependent Variable: Sikap     

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2020 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai 

berikut:  

Y = 𝑎 +  𝑏1𝑋 1  

Y = 24.321 + 0,380  

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa, konstanta sebesar 24.321, 

artinya jika terpaan media televisi bernilai konstanta 0 (nol) sikap pengguna BPJS 

di Kecamatan Garut Kota akan sebesar 24.321. Nilai koefisien regresi variabel 

terpaan media sebesar 0,380 artinya bahwa variabel terpaan media televisi 

berpengaruh positif terhadap sikap pengguna BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

Dengan demikian, setiap ada penambahan satu nilai maka akan ada peningkatan 

sikap sebesar 0,380.  

Koefisien Determinasi 

Hasil Uji determinasi 𝑅2 dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi pada 

tabel dibawah ini :  

Tabel 9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .654a .428 .422 1.847 

a. Predictors: (Constant), Terpaan Media (X) 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020 

 

 



Berdasarkan pada tabel 9, 

didapatkan nilai koefisien 

determinasi secara simultan (𝑅2) 

adalah sebesar 0,428 dimana nilai 

tersebut termasuk ke dalam golongan 

interval korelasi 0,40 – 0,60 yang 

menunjukan adanya pengaruh yang 

cukup kuat. Melalui hasil perolehan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh terpaan media televisi 

tentang berita “kenaikan tarif BPJS” 

terhadap sikap pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota adalah sebesar 

0,428 hal ini menunjukan adanya 

keterkaitan dan pengaruh yang cukup 

kuat. 

Pembahasan 

Pengaruh Terpaan Media Tentang 

Berita ”Kenaikan Tarif BPJS” 

Terhadap Sikap Kognitif Pengguna 

BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

Hipotesis kedua yang telah 

diajukan adalah “Terdapat Pengaruh 

Terpaan Media Televisi Tentang 

Berita “Kenaikan Tarif BPJS” 

Terhadap Sikap Kognitif Pengguna 

BPJS Di Kecamatan Garut Kota”, 

dari hasil statistik Uji T untuk 

variabel terpaan media 

televisidiperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

7.776 dengan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  adalah 1.660 

dan nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (7.776> 

1.660) dan nilai Sig 0,000 < 0,10, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

terpaan media televisi tentang berita 

“kenaikan tarif BPJS” berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap sikap 

kognitif pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota. Pengaruh 

yang positif dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi untuk variabel 

terpaan media menunjukkan nilai 

yang positif sebesar 0,618 yang 

berada pada kategori kuat. 

Perhitungan Adjusted R Square 

sebesar 0,382, dalam persentase 

dihasilkan pengaruh sebesar 38,2%, 

hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

terpaan media televisi tentang berita 

“kenaikan tarif BPJS” terhadap sikap 

kognitif pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota adalah 38,2% 

dan sisanya 71,8% dipengaruhi oleh 

faktor – faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

Pengaruh Terpaan Media Tentang 

Berita ”Kenaikan Tarif BPJS” 

Terhadap Sikap Afektif Pengguna 

BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

Hipotesis ketiga yang telah 

diajukan adalah “Terdapat Pengaruh 

Terpaan Media Televisi Tentang 

Berita “Kenaikan Tarif BPJS” 

Terhadap Sikap Afektif Pengguna 

BPJS Di Kecamatan Garut Kota”,dari 

hasil statistik Uji T untuk variabel 

terpaan media televisidiperoleh nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3.214 dengan nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  adalah 1.660 dan nilai Sig 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (3.214> 1.660) dan 

nilai Sig 0,000 < 0,10, maka dapat 

disimpulkan bahwa terpaan media 

televisi tentang berita “kenaikan tarif 

BPJS” berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap sikap afektif 

pengguna BPJS di Kecamatan Garut 

Kota. Pengaruh yang positif dapat 

dilihat dari nilai koefisien regresi 

untuk variabel terpaan 

mediamenunjukkan nilai yang positif 

sebesar 0,309 yang berada pada 

kategori sedang. Perhitungan 

Adjusted R Square sebesar 0,095, 

dalam persentase dihasilkan pengaruh 

sebesar 9,5%, hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh terpaan media 

televisi tentang berita “kenaikan tarif 



BPJS” terhadap sikap afektif 

pengguna BPJS di Kecamatan Garut 

Kota adalah 9,5% dan sisanya 90,5% 

dipengaruhi oleh faktor – faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Pengaruh Terpaan Media Tentang 

Berita ”Kenaikan Tarif BPJS” 

Terhadap Sikap Konatif Pengguna 

BPJS di Kecamatan Garut Kota. 

Hipotesis ke empat yang telah 

diajukan adalah “Terdapat Pengaruh 

Terpaan Media Televisi Tentang 

Berita “Kenaikan Tarif BPJS” 

Terhadap Sikap Konatif Pengguna 

BPJS Di Kecamatan Garut Kota”dari 

hasil statistik Uji T untuk variabel 

terpaan media televisidiperoleh nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 6.258 dengan nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  adalah 1.660 dan nilai Sig 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (6.258 > 1.660) dan 

nilai Sig 0,000 < 0,10, maka dapat 

disimpulkan bahwa terpaan media 

televisi tentang berita “kenaikan tarif 

BPJS” berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap sikap konatif 

pengguna BPJS di Kecamatan Garut 

Kota. Pengaruh yang positif dapat 

dilihat dari nilai koefisien regresi 

untuk variabel terpaan 

mediamenunjukkan nilai yang positif 

sebesar 0,534 yang berada pada 

kategori sedang. Perhitungan 

Adjusted R Square sebesar 0,286, 

dalam persentase dihasilkan pengaruh 

sebesar 28,6%, hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh terpaan media 

televisi tentang berita “kenaikan tarif 

BPJS” terhadap sikap afektif 

pengguna BPJS di Kecamatan Garut 

Kota adalah 28,6% dan sisanya 

71,4% dipengaruhi oleh faktor – 

faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai “Pengaruh Terpaan Media 

tentang berita “kenaikan tarif BPJS” 

terhadap sikap pengguna 

BPJS”mengacu pada hasil jawaban 

yang diperoleh dari identifikasi 

masalah yang telah diajukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Terpaan media televisi tentang 

berita “kenaikan tarif BPJS” 

memiliki pengaruh terhadap 

sikap kognitif pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota. Melalui 

penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terpaan media yang terdiri 

dari frekuensi, durasi dan atensi 

pemberitaan terkait naiknya tarif 

BPJS yang disebarluaskan 

melalui media televisi membuat 

khalayak mempunyai 

ketertarikan yang lebih terhadap 

berita tersebut. Penemuan ini 

juga selaras dengan teori yang 

digunakan yaitu Uses and 

gratifications yang memiliki 

asumsi bahwa audiens sadar 

sepenuhnya terhadap 

ketertarikan, motif dan 

penggunaan media, yakni 

bagaimana khalayak tertarik 

terhadap berita kenaikan tarif 

BPJS dan khalayak 

menggunakan media televisi 

sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi terkait berita tersebut. 

Melalui penelitian ini 

membuktikan bahwa sikap 

kognitif yang merupakan 

keyakinan dan kepercayaan 

dapat berubah setelah khalayak 

mengikuti perkembangan 

informasi berita kenaikan tarif 

BPJS dari media televisi. 

2. Terpaan media televisi tentang 



berita “kenaikan tarif BPJS” 

berpengaruh terhadap sikap 

afektif pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota. Melalui 

penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terpaan media yang terdiri 

dari frekuensi, durasi dan atensi 

pemberitaan terkait naiknya tarif 

BPJS yang disebarluaskan 

melalui media televisi membuat 

khalayak mempunyai emosional 

terhadap berita kenaikan tarif 

BPJS. Penemuan ini juga selaras 

dengan teori yang digunakan 

yaitu Uses and gratifications 

yang memiliki asumsi bahwa 
penilaian mengenai nilai isi media 

hanya dapat dinilai oleh khalayak. 

Khalayak dapat menilai isi pesan 

dari berita kenaikan tarif BPJS ini 

sesuai dan tepat bagi pengguna 

BPJS atau sebaliknya yaitu 

membuat pengguna BPJS merasa 

kecewa dan keberatan karena 

kebijakan untuk menaikkan tarif 

yang dilakukan oleh pihak BPJS 

dinilai kurang tepat. Melalui 

penelitian ini membuktikan 

bahwa aspek emosional yang 

termasuk dalam sikap afektif 

inilah yang paling bertahan 

terhadap pengaruh-pengaruh 

yang dapat mengubah sikap 

seseorang dalam menentukan 

keputusan selanjutnya. 

3. Terpaan media televisi tentang 

berita “kenaikan tarif BPJS” 

berpengaruh terhadap sikap 

konatif pengguna BPJS di 

Kecamatan Garut Kota. Melalui 

penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa frekuensi, durasi dan 

atensi dari dimensi terpaan media 

terkait pemberitaan naiknya tarif 

BPJS yang disebarluaskan 

melalui media televisi dapat 

mengubah pemahaman pengguna 

BPJS dalam bertindak dan 

berperilaku selanjutnya. 

Penemuan ini juga selaras 

dengan teori yang digunakan 

yaitu Uses and gratifications 

yang memiliki asumsi bahwa 
khalayak aktif dan penggunaan 

medianya berorientasi pada tujuan. 

Sehingga penggunaan media 

oleh khalayak disini bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman 

dan acuan untuk bertindak 

selanjutnya. Melalui penelitian 

ini membuktikan bahwa aspek 

konatif ialah bagaimana khalayak 

bertindak dan membuat 

keputusan dengan tetap 

membayar iuran BPJS sesuai 

klasifikasi kelas yang telah 

mereka gunakan sebelum tarif 

naik, maupun bertindak dan 

membuat keputusan dengan 

berpindah kelas dari klasifiaksi 

kelas yang tinggi ke kelas yang 

lebih rendah tarif iurannya.  

Saran 

1. Saran Bagi Media Televisi 

  Bagi media televisi penelitis 

menyarankan agar media televisi 

tidak terlalu berlebihan dalam 

menyebarluaskan informasi terkait 

kenaikan tarif BPJS, dikarenakan 

berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan terpaan media televisi 

tentang berita “kenaikan tarif BPJS” 

rata-rata khalayak mudah memahami 

namun tidak begitu yakin dan belum 

tentu dapat menerima berita tersebut, 

juga hanya sedikit mempengaruhi 

sikap pengguna BPJS. 

2. Saran Bagi Pihak Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) 

Saran kepada pihak BPJS 

untuk mempertimbangkan dan 



memikirkan dampak yang 

ditimbulkan apabila terjadi perubahan 

tarif, sebaiknya berikan rincian dan 

alasan terlebih dahulu melalui berita 

kepada publik maupun dengan cara 

konfirmasi kepada pengguna BPJS 

yang menjadi konsumen pelayanan 

jasanya, sebelum mengambil 

keputusan secara sepihak meskipun 

katanya demi menjaga kualitas 

pelayanan.  

3. Saran Bagi Pembaca 
Bagi pembaca, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan wawasan 

pengetahuan tentang terpaan media 

televisi mengenai suatu berita dapat 

mempengaruhi sikap, dan bagi 

pembaca khususnya pengguna BPJS 

diharapkan untuk konfirmasi terlebih 

dahulu mengenai berita yang beredar 

kepada pihak yang bersangkutan 

supaya tidak menimbulkan keresahan 

dan memunculkan banyak persepsi di 

kalangan masyarakat.  
4. Saran Bagi Peneliti 

Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang 

berminat melakukan penelitian maka 

disarankan memodifikasi variabel-

variabel dependennya ada baiknya 

menambah variabel dan menambah 

kelengkapan datanya. Peneliti juga 

menyarankan menggunakan teori 

yang berbeda yakni Kultivasi, karena 

teori kultivasi ini melihat media 

massa sebagai agen sosialisasi dan 

menemukan bahwa penonton televisi 

dapat mempercayai apa yang 

ditampilkan oleh televisi berdasarkan 

banyaknya waktu yang dihabiskan 

untuk menonton. Sehingga akan lebih 

objektif dan bervariasi dalam 

mengembangkan penelitian. 
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