
 

 

Abstraksi 
 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) merupakan 

salah satu program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan tujuan 

meningkatkan derajat hidup masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Program 

pemerintah di bidang pelayanan kesehatan ini dilaksanakan secara menyeluruh 

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat peserta Jamkesmas 

sebagai pihak yang menjadi objek dari program pembangunan ini seharusnya 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program Jamkesmas. Agar peserta 

Jamkesmas  mendapatkan pengetahuan yang cukup maka diperlukan 

penyampaian informasi yang baik dari pihak penyelenggara program kepada 

masyarakat miskin. Penyampaian informasi atau penyampaian pesan merupakan 

peran dan fungsi komunikasi. Salah satu bagian komunikasi yang memiliki peran 

cukup besar adalah sumber informasi. Sumber informasi akan memberikan 

peluang besar terhadap proses komunikasi atau pertukaran informasi. 

Keberhasilan komunikasi yang dilakukan pemerintah akan memberikan 

pengetahuan yang baik bagi masyarakat peserta Jamkesmas, sehingga dengan 

pengetahuan yang baik dari peserta Jamkesmas  diharapkan program Jamkesmas 

akan berjalan dengan baik. Atas dasar itu semua penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sumber informasi yang banyak digunakan masyarakat peserta 

Jamkesmas dalam mendapatkan informasi mengenai program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan peserta Jamkesmas terhadap program Jamkesmas. Penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif, dimana hanya akan menggambarkan sumber 

informasi yang paling banyak digunakan peserta Jamkesmas, dan tingkat 

pengetahuan peserta Jamkesmas terhadap program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat. Sedangkan metode dari penelitian ini sendiri menggunakan survey 

dengan instrumen berupa kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sumber 

informasi yang banyak digunakan masyarakat peserta Jamkesmas dalam 

mendapatkan informasi mengenai program Jamkesmas adalah, sumber informasi 

formal nirmassa. Sumber informasi formal disini yang paling banyak digunakan  

adalah aparat pemerintah seperti pegawai kelurahan, dan RT/RW. Sedangkan 

hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan peserta Jamkesmas terhadap 

program Jamkesmas menunjukkan, pengetahuan masyarakat peserta Jamkesmas 

mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin masih tergolong 

rendah. 

 

Keyword : Jamkesmas, Sumber Informasi, Tingkat Pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sumber Informasi dan Tingkat Pengetahuan... Muhamad Adil Perkasa


	Halaman Awal
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Daftar Pustaka
	DAFTAR TABEL
	Kuesioner



