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 Bahasa adalah alat komunikasi luas. Dengan bahasalah manusia bisa 
berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Keberadaan 
bahasa sangat berperan terhadap sebuah iklan. Dengan media 
bahasalah sehingga pesan–pesan dapat disampaikan lewat sebuah 
iklan. Masyarakat membutuhkan sebuah iklan, begitu pula 
sebaliknya, iklan membutuhkan masyarakat sebagai konsumennya. 
Iklan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang 
kehadirannya ada di segala ruang dan waktu. Masyarakat pun akan 
terbantu dengan adanya iklan karena dapat memiliki informasi 
berbagai produk sebelum melakukan transaksi pembelian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran bahasa 
Indonesia yang digunakan di media Iklan Layanan Masyarakat dalam 
mencegah penularan virus covid-19. Hasil penelitian dapat 
memberikan manfaat yang sangat besar khususnya kepada para 
pendesain iklan maupun dampak yang ditimbulkan oleh iklan itu 
sendiri. Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui angket 
yang disebar ke seluruh penjuru tanah air, mulai dari propinsi 
Nangro Aceh Darussalam sampai ke Papua melalui aplikasi google 
form. Jumlah responden adalah 200 orang dengan tiga kategori yakni 
pelajar, karyawan, dan ibu rumah tangga. Analisis data penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik persentase. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa iklan layanan masyarakat sosialisasi 
pencegahan covid-19 efektif digunakan dalam mengedukasi 
masyarakat untuk menghindari penularan virus covid-19. Demikian 
pula dengan respons masyarakat yang mengakui bahwa mereka 
banyak memperoleh pengetahuan baru dari iklan layanan 
masyarakat untuk mencegah penularan virus covid-19. Dengan 
dasar itulah maka dapat disimpulkan bahwa bahasa indonesia 
memiliki peran yang sangat penting dalam dunia periklanan, 
khususnya iklan sosialisasi pencegahan penularan virus covid-19. 
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1. PENDAHULUAN 
Iklan merupakan salah satu cara bentuk promosi yang paling dikenal oleh 

masyarakat luas. Iklan merupakan komponen penting dalam mempromosikan suatu 
barang atau jasa atau himbauan yang ditunjukkan untuk masyarakat luas. Oleh karena 
itu iklan saat ini disajikan dengan berbagai macam kreasi dari mulanya hanya gambar, 
gerakan, dan suara saat ini iklan juga disajikan dengan bentuk animasi kreatif dan 
menggunakan suara di dalamnya. Ada banyak sekali macam-macam iklan yang sudah 
tayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa iklan menjadi elemen penting dalam pemasaran 
suatu produk atau jasa. Meningkatnya permintaan iklan pada media massa membuktikan 
bahwa kalangan industri masih memberikan kepercayaan dan bergantung pada media 
massa untuk membantu mempromosikan produk atau jasanya. 

Dalam tayangan pasti ada pesan yang disampaikan. Seperti halnya tentang iklan 
layanan masyarakat dari pemerintah untuk masyarakat terkait virus Corona. Iklan ini 
disajikan dengan kreativitas bentuk animasi untuk mempengaruhi orang lain supaya 
melakukan anjuran yang ada dalam tayangan iklan. Masyarakat diharapkan dapat 
mengerti maksud dan tujuan dalam program yang dicanangkan pemerintah. Secara 
umum peran iklan terhadap orang yang melihatnya adalah untuk mendapatkan wawasan 
pengetahuan dan memberikan informasi, sedangkan secara khusus melihat iklan 
diharapkan dapat terpengaruh dan mengerti isi pesan yang disampaikan dalam iklan 
tersebut, sehingga akhirnya menimbulkan respons positif karena seringnya iklan 
tersebut ditayangkan.  

Iklan Layanan Masyarakat untuk mencegah penularan virus corona merupakan 
salah satu iklan yang saat ini kerap ditayangkan di televisi, bahkan kominfo minta ke 
pihak televisi maupun radio untuk menayangkan dan menyiarkan iklan cegah virus 
corona setiap 1 jam sekali. Iklan tentang pencegahan penularan virus corona ini terang-
terangan mengajak atau membujuk masyarakat mencegah rantai penyebaran virus 
corona dengan mencantumkan upaya larangan apa saja yang bisa mencegah bahaya 
risiko penularan virus tersebut. Iklan ini disajikan dalam berbagai kreativitas kata dan 
kreativitas visual dalam iklan guna menarik masyakat untuk selalu mematuhi himbauan 
pemerintah. Namun demikian Pencegahan penularan covid-19 harusnya bukan hanya 
ketika kita melihat iklan yang terkait dengan pencegahan covid-19 sehingga kita 
mematuhi pada protocol kesehatan, namun harus ditanamkan dalam diri bahwa menjaga 
kesehatan adalah yang utama. Dengan adanya iklan protocol kesehatan dan aturan 
pemerintah mengenai pencegahan penularan covid-19 kita sangat di anjurkan untuk 
mematuhi protokol tersebut demi keselamatan bersama agar virus covid-19 tidak 
menular secara berlebihan.  

Iklan layanan masyarakat merupakan alat komunikasi yang strategis dengan 
tujuan menciptakan dampak yaitu memberikan informasi guna mempersuasi khalayak 
agar melakukan suatu tindakan. Tidaklah mengherankan jika saat ini kita sangat mudah 
menemukan Iklan Layanan Masyarakat, baik di televisi, gawai. Di tempat wisata, pinggir 
jalan, pusat perbelanjaan dan lain-lain yang kesemuanya itu diharapkan dapat 
mengedukasi masyarakat khususnya dalam mencegah penularan virus covid-19. Dalam 
kondisi pandemi saat ini iklan lawan Corona sering ditampilkan pada iklan tayangan 
televisi, sehingga iklan lawan corona secara tidak langsung masuk ke dalam pikiran 
masyarakat. Untuk mematuhi himbauan lawan corona ini. Dalam iklan disampaikan 
pesan moral yang baik maupun buruk yang akan dialami jika mengabaikan anjuran yang 
baik. Etika dan pesan nilai moral yang terkandung dalam iklan merupakan sebuah 
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estetika yang terbalut dalam iklan yang biasanya disampaikan secara tegas dalam bahasa 
yang singkat dan mudah diingat. Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi kepada khalayak melalui iklan 
layanan masyarakat berbentuk poster yang diposting melalui akun twitternya mengenai 
larangan mudik kepada khalayak, guna memutus penyebaran virus covid-19. (Ramanda, 
2015: 225). Berdasarkan hasil pengkajian terhadap beberapa hasil penelitian yang 
relevan, tampaknya belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang 
eksistensi bahasa khususnya bahasa Indonesia dalam sosialisasi pencegahan penularan 
virus covid-19. Dengan dasar itulah maka hasil penelitian ini dapat berkontribusi baik 
kepada pemerintah bahwa masyarakat memperoleh informasi yang sangat besar melalui 
iklan layanan masyarakat, baik yang disiarkan media sosial maupun di media yang 
lainnya. Melalui hasil penelitian ini pula pembaca dapat mengetahui bahwa bahasa 
Indonesia menjadi kunci dalam penyampaian pesan kesehatan yang disampaikan melalui 
Iklan Layan Masyarakat. 

 
2.  METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data 
penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh melalui angket yang disebar ke 
seluruh penjuru tanah air, mulai dari propinsi Nangro Aceh Darussalam sampai ke Papua 
melalui aplikasi google form. Jumlah responden adalah 200 orang dengan tiga kategori 
yakni pelajar, karyawan, dan ibu rumah tangga. Adapun teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik persentase.  
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Hasil Penelitian 

Untuk memperoleh data sebagai bahan analisis dalam penelitian, peneliti 
menyebarkan instrumen berupa angket dalam bentuk google form kepada 200 orang 
yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, mulai dari provinsi Nagro Aceh Darussalam 
sampai ke provinsi Papua. Di bawah ini hasil pengolahan angket yang disusun ke dalam 
tabel- tabel berikut ini. 

 
     Tabel 1 

Frekuensi Mendengar atau Melihat Iklan 
No Peryataan Jumlah frekwensi % 

1 

Apakah Anda pernah melihat 
(membaca atau mendengar) 
Iklan Layanan Masyarakat 
tentang covid-19? 

Sangat sering 
Sering 
Jarang 
Tidak pernah 

104 
84 
12 
- 
 

52 
42 
0,6 

  Jumlah  200 100 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 200 jumlah responden dalam penelitian 
ini, terdapat 104 orang responden atau sebesar 52% yang sangat sering melihat iklan 
layanan masyarakat tentang covid-19. Responden yang mengatakan sering melihat iklan 
covid-19 sebanyak 84 orang atau sebesar 42%. Adapun jumlah responden yang 
mengatakan jarang melihat iklan covid-19 sebanyak 12 orang atau sebesar 0,6 %. 
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Tabel 2 
Sumber Informasi Iklan 

No Peryataan Jumlah Frekwensi % 
2 Dimana Anda pernah 

mendengar/ melihat iklan 
Covid- 19? 

Televisi 
Radio 
gawai 
Spanduk/ baliho 

85 
28 
76 
11 

42,5 
14 
38 
5,5 

  Jumlah  20 100 
 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 200 
jumlah responden dalam penelitian ini, terdapat 85 orang responden atau sebesar 42,5% 
yang melihat atau mendengar iklan covid-19 dari media televisi,. Sedangkan 28 orang 
atau sebesar 14% menemukan informasi tersebut dari media radio. Adapun jumlah 
responden yang mengatakan sering melihat iklan covid-19 dari media gawai sebanyak 
76 orang atau sebesar 38%, sedangkan sisanya yakni 11 orang responden atau sebesar 
5,5% yang mengaku sering mendengar atau melihat iklan covid-19 dari media spanduk 
atau baliho.  

Tabel 3 
Pandangan Manfaat ILM Covid-19 

No Peryataan Jumlah Frekwensi % 
3 Apakah Anda setuju jika 

dikatakan bahwa ILM tentang 
covid bermanfaat bagi 
masyarakat dalam mencegah 
penularan virus covid- 19? 

Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 
 

130 
50 
14 
6 

 65 
25 
7,0 
3,0 
 

  Jumlah  200 1 00 
 

Untuk mengetahui manfaat dari iklan layanan masyarakat tentang covid- 19 
dalam mencegah penularan virus covid, maka tabel di atas dapat dijadikan sebagai bukti 
fisiknya. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 200 jumlah responden dalam penelitian 
ini, terdapat 130 orang responden atau sebesar 65% yang sangatsetuju terhadap isi 
pernyataan tersebut. Responden yang mengatakan setuju terhadap isi pernyataan 
tersebut sebanyak 50 orang atau sebesar 25%. Adapun jumlah responden yang 
mengatakan jurang setuju terhadap iusi pernyataan tersebut sebanyak 14 orang atau 
sebesar 7,0 % sedangkan 6 orang responden atau sebesar 3,0% dari jumlah keseluruhan 
responden yang mengatakan tidak setuju terhadap isi pernyataan tersebut.  
 

Tabel 4 
Manfaat Bahasa dalm Iklan 

No Peryataan Jumlah Frekwensi % 
4 Apakah Anda setuju jika 

dikatakan bahwa bahasa yang 
digunakan dalam iklan 
pencegahan penularan virus 
covid 19 mudah dipahami? 

Sangat Setujus 
Setuju 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

88 
102 
8 
2 

44 
51 
4 
1 

  Jumlah  200 100 
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Salah satu butir yang ditanyakan kepada responden adalah pemahaman mereka 
terhadap pemakaian bahasa Indonesia dalam iklan covid-19. Untuk mengetahui 
tanggapan responden tentang pemahaman mereka terhadap isi iklan covid-19, maka 
tabel di atas dapat dijadikan sebagai acuannya. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 
200 jumlah responden dalam penelitian ini, terdapat 88 orang responden atau sebesar 
44% yang sangat setuju terhadap isi pernyataan tersebut. Responden yang mengatakan 
setuju terhadap isi pernyataan tersebut sebanyak 102 orang atau sebesar 51%. Adapun 
jumlah responden yang mengatakan kurang setuju terhadap isi pernyataan tersebut 
sebanyak 8 orang atau sebesar 4 % sedangkan 2 orang responden atau sebesar 1% dari 
jumlah keseluruhan responden yang mengatakan tidak setuju terhadap isi pernyataan 
tersebut. 
 

Tabel 5 
Pandangan Manfaat Iklan Covid-19 

No Peryataan Jumlah Frekwensi % 
5 Apakah Anda setuju jika 

dikatakan bahwa iklan 
pencegahan penularan virus 
covid 19 memberikan 
pengetahuan baru bagi 
masyarakat? 

Sangat Setuju 
Setuju 
Kurag Setuju 
Tidak Setuju 

90 
88 
18 
4 

45 
44 
9 
2 

  Jumlah  200 100 
 

Apabila ingin diketahui tentang ada tidaknya pengetahuan yang diperoleh 
masyarakat dari iklan covid-19, maka data di atas dapat menjadi saksi bisunya. 
Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 200 jumlah 
responden dalam penelitian ini, terdapat 90 orang responden atau sebesar 45% yang 
sangat setuju terhadap isi pernyataan tersebut. Jumlah responden yang menyatakan 
setuju dengan isi pernyataan tersebut sebanyak 88 orang atau sebesar 44%. Adapun 
jumlah responden yang mengatakan kurang setuju terhadap isi pernyataan tersebut 
sebanyak 18 orang atau sebesar 9% sedangkan terdapat 4 orang atau sebesar 2% 
responden menyatakan tidak setuju terhadap isi pernyataan yang terdapat di dalam 
angket tersebut. 
  

Tabel 6 
Pandangan tentang Pengaruh Bahasa dalam Iklan Covid-19 

No Peryataan Jumlah Frekwensi % 
6 Apakah Anda setuju jika 

dikatakan bahwa bahasa yang 
digunakan dalam iklan covid-
19 dapat mempengaruhi 
pendirian Anda untuk 
mengikuti anjuran dalam 
iklan tersebut? 

Sangat Setuju 
Setuju 
Kuran Setuju 
Tidak Setujus 

62 
84 
36 
18 

31 
42 
18 
9 

  Jumlah  200 100 
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Tabel di atas berisi informasi tentang tanggapan responden mengenai ada 
tidaknya pengaruh dari bahasa yang digunakan dalam mengedukasi masyarakat. 
Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 200 jumlah 
responden dalam penelitian ini, terdapat 62 orang responden atau sebesar 31% yang 
menyatakan sangat setuju terhadap isi pernyataan tersebut, Selain itu, terdapat 84 orang 
atau sebesar 42% dari jumlah keseluruhan responden yang menyatakan setuju terhadap 
isi pernyataan tersebut. Responden yang menyatakan kurang setuju terhadap isi 
pernyataan tersebut sebanyak 36 orang atau hanya sebesar 18% saja, demikian pula 
halnya dengan responden yang menyatakan tidak setuju terhadap isi pernyataan 
tersebut sebanyak 18 orang atau sebesar 9%.  

 
Tabel 7 

Efektivitas Iklan dalam Pencegahan Penularan Virus Covid- 19 
No Peryataan Jumlah frekwensi % 
7 Apakah Anda setuju jika 

dikatakan bahwa iklan 
pencegahan penularan virus 
covid 19 efektif digunakan 
dalam sosialisasi pencegahan 
penularan virus covid-19? 

Sangat Setuju 
Setuju 
Kurg Setuju 
Tidak Setuju 

102 
84 
8 
6 

51 
42 
4 
3  

  Jumlah  200 100 
 
Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 200 

jumlah responden dalam penelitian ini, terdapat 102 orang responden atau sebesar 51% 
yang menyatakan sangat setuju jika dikatakan bahwa iklan layanan masyarakat efektif 
digunakan dalam sosialisasi pencegahan penularan virus covid-19. Adapun jumlah 
responden yang menyatakan setuju terhadap isi pernyataan tersebut adalah sebesar 84 
orang atau sebesar 42%, sedangkan 8 orang atau sebesar 4% responden yang 
menyatakan kurang setuju terhadap isi pernyataan tersebut. Ternyata dari jumlah 200 
orang responden, terdapat 6 orang atau sebesar 3% yang menyatakan tidak setuju 
terhadap isi pernyataan tersebut.  
 
3.2 Pembahasan  

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa 
iklan merupakan salah satu cara bentuk promosi yang paling dikenal oleh masyarakat 
luas. Iklan merupakan komponen penting dalam mempromosikan suatu barang, jasa atau 
himbauan yang ditunjukkan untuk masyarakat luas. Oleh karena itu iklan saat ini 
disajikan dengan berbagai macam kreasi dari mulanya hanya gambar, gerakan, dan suara 
saat ini iklan juga disajikan dengan bentuk animasi kreatif dan menggunakan suara di 
dalamnya. Demikian pula halnya dengan iklan sosialisasi pencegahan penularan virus 
covid-19 di antara 200 orang responden, tidak satu pun yang tidak pernah mendengar 
tentang iklan covid-19 sebagai bentuk sosialisasi dari pemerintah khususnya 
kementerian kesehatan Republik Indonesia. Temuan ini memperkuat temuan peneliti 
sebelumnya yakni Dani Al Jufri (2013) yang menyimpulkan bahwa iklan dapat 
dimanfaatkan untuk, mencegah penyebaran ciberbullying. 

Ada banyak cara untuk mengungkapkan sesuatu dalam iklan. Ada yang secara 
langsung memberikan imbauan, namun ada pula yang memerlukan analisis dari para 
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pembaca. Dunia periklanan saat ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi 
yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa iklan menjadi elemen penting dalam pemasaran 
suatu produk atau jasa. Meningkatnya permintaan iklan pada media massa membuktikan 
bahwa kalangan industri masih memberikan kepercayaan dan bergantung pada media 
massa untuk membantu mempromosikan produk atau jasanya. Hal ini ditemukan pula 
dalam penelitian ini, khususnya pada angket nomor 07 tentang efektivitas iklan dalam 
sosialisasi pencegahan penularan virus covid-19. Dari 200 orang responden, ternyata 
sebesar 93% yang setuju dan sangat setuju akan hal tersebut.  

Dalam kaitannya dengan pendirian masyarakat sebelum dan setelah menonton 
iklan covid-19, ternyata banyak responden yang menyatakan bahwa berkat informasi 
yang diperoleh dari iklan tersebut akhirnya mereka mendapat ilmu atau pengetahuan 
baru sehingga bersedia mengikuti anjuran yang terdapat dari iklan tersebut. Iklan 
layanan masyarakat merupakan alat komunikasi yang strategis dengan tujuan 
menciptakan dampak yaitu memberikan informasi guna mempersuasi khalayak agar 
melakukan suatu tindakan. Hal ini sejalan dengan temuan James R Situmorang, (2008), 
dalam penelitiannya yang menarik kesimpulan bahwa sampai saat ini kedudukan iklan 
sebagai alat promosi utama masih belum tergoyahkan. Para produsen terutama 
penghasil barang konsumsi masih yakin bahwa hanya dengan iklan lah penjualan produk 
mereka dapat meningkat.  

Untuk mencapai keefektifan iklan diperlukan sebuah konsep kreatif. Konsep 
kreatif pada iklan akan memberikan attention untuk khalayak. Iklan merupakan 
komunikasi massa yang bersifat tidak langsung dan kompleks. Karena keberadaannya 
iklan ini di media sosial twitter, makan iklan layanan masyarakat ini dapat dikategorikan 
sebagai jenis iklan online. Iklan Online merupakan suatu pasar baru melalui jaringan 
internet yang dijadikan sebagai upaya mengomunikasikan suatu perusahaan, promosi, 
produk maupun jasa melalui jaringan internet (Kotler dalam Maharani, 2018:5). Iklan 
layanan masyarakat yang dimaksud yaitu iklan yang mengomunikasikan pesan untuk 
kebaikan bersama dalam menghadapi pandemi covid-19. 

Secara umum peran iklan terhadap orang yang melihatnya adalah untuk 
mendapatkan wawasan pengetahuan dan memberikan informasi, sedangkan secara 
khusus melihat iklan diharapkan dapat terpengaruh dan mengerti isi pesan yang 
disampaikan dalam iklan tersebut. Sehingga akhirnya menimbulkan respons positif 
karena seringnya iklan tersebut ditayangkan. Iklan cegah virus corona merupakan salah 
satu iklan yang saat ini kerap ditayangkan di televisi, bahkan kominfo minta ke pihak 
televisi maupun radio untuk menayangkan dan menyiarkan iklan cegah virus corona 
setiap 1 jam sekali. Temuan peneliti terdahulu seperti Santoso (2018) yang 
menyimpulkan bahwa iklan sangat efektif digunakan sebagai sarana komunikasi dengan 
masyarakat yang berfungsi sebagai sarana pemasaran dan dapat mengubah sikap, sifat, 
pendapat dan perilaku orang sesuai dengan kehendak pemrakarsa iklan tersebut Iklan 
cegah virus corona ini terang-terangan mengajak atau membujuk masyarakat mencegah 
rantai penyebaran virus corona dengan mencantumkan upaya larangan apa saja yang 
bisa mencegah bahaya risiko penularan virus tersebut. Iklan ini disajikan dalam berbagai 
kreativitas kata dan kreativitas visual dalam iklan guna menarik masyakat untuk selalu 
mematuhi himbauan pemerintah. 
 Untuk menyiasati hal tersebut, para pembuat iklan melakukan strategi dengan 
memasukkan unsur-unsur budaya populer ke dalam iklan cegah corona. Para pembuat 
iklan sengaja menciptakan iklan dengan visual grafis yang menarik. Ada beberapa versi 
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iklan yang selalu mencoba menampilkan kondisi realita kehidupan sosial di masyarakat. 
Dalam kondisi pandemi saat ini iklan lawan Corona sering ditampilkan pada iklan 
tayangan televisi, sehingga iklan lawan corona secara tidak langsung masuk ke dalam 
pikiran masyarakat. Untuk mematuhi himbauan lawan corona ini. Dalam iklan 
disampaikan pesan moral yang baik maupun buruk yang akan dialami jika mengabaikan 
anjuran yang baik. Etika dan pesan nilai moral yang terkandung dalam iklan merupakan 
sebuah estetika yang terbalut dalam iklan yang biasanya disampaikan secara tegas dalam 
bahasa yang singkat dan mudah diingat. 

Media sosial membuat individu satu dan dapat berinteraksi dengan mudah dan 
cepat. Khalayak dapat dengan mudah mengakses informasi penting tentang fenomena 
yang terjadi. Dengan menggunakan media sosial khalayak dapat bebas bisa 
menambahkan, mengedit, mendesain tulisan, gambar, video, dan berbagai isi lainnya. 
Bahkan Pratiwi (2020) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan pengaruh iklan covid-19 terhadap perilaku masyarakat di Jawa Barat. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 64% video ILM memberikan pengaruh 
terhadap perilaku masyarakat di Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi kepada khalayak melalui 
iklan layanan masyarakat berbentuk poster yang di posting melalui akun twitternya 
mengenai larangan mudik kepada khalayak, guna memutus penyebaran virus COVID-19. 
(Ramanda, 2015: 225). 
 Semenjak diberlakukannya “belajar dari rumah” atau metode pembelajaran 
daring memungkinkan mahasiswa melaksanakan perkuliahan dari rumah masing-
masing. Tak terkecuali mahasiswa perantauan. Melakukan perkuliahan di kampung 
halaman terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bagaimana tidak, mahasiswa 
tetap dapat mengikuti perkuliahan seperti biasa dan juga tidak perlu khawatir akan 
kerinduan terhadap kampung halaman. Akan tetapi hal ini menjadi dilema tersendiri bagi 
mahasiswa yang belum sempat kembali ke kampung halamannya dan himbauan untuk 
tidak mudik telah disiarkan. Apabila memaksa untuk kembali ke kampung halaman 
“gelar” ODP atau Orang Dalam Pengawasan mau tidak mau harus disandang oleh 
mahasiswa yang nekat kembali. Hal ini tentu saja menambah kekhawatiran mahasiswa 
dan kerabat di kampung halaman akan terjadinya penularan atau penyebaran covid-19 
di kampung tinggalnya. Maka dari itu penelitian ini mencoba menggali bagaimana 
persepsi mahasiswa perantauan terhadap himbauan tidak mudik dari Kemenkes RI. 
Khususnya bagi mereka yang memilih untuk tetap berada di kota perantauannya. 
 
4. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa 
Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah proses komunikasi, 
termasuk komunikasi yang disampaikan melalui media iklan. Dalam menyampaikan 
informasi tentang berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus 
covid-19, pemerintah dapat melakukannya melalui media Iklan Layanan Masyarakat. 
Media tersebut telah terbukti sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan 
kesehatan kepada masyarakat sehingga penularan virus covid-19 dapat diantisipasi 
bahkan dihentikan.  
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