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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Pengaruh Tayangan Program 
Berita 86 Di Net Tv Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua (Survei  Warga Rw 
07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok). Karena terjadi fenomena yang 
menarik untuk diteliti bahwa pihak Net Tv perlu secara cermat menayanagkan 
program berita untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pemirsa. 
 Dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivistik, pendekatan 
kuantitatif, metode survei dan bersifat eksplanatif. 
 Dari hasil pengujian determinasi, diketahui bahwa nilai koefisien 
determinasi (R2) adalah 0,477 artinya bahwa variabel independen tersebut 
berpengaruh sebesar 47,7% terhadap variabel dependen dan sisanya 52,3% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hasil uji korelasi antara 
variabel X dan variabel Y yaitu 0,691 yang artinya berkorelasi kuat  
 Hasil uji F menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 84.033 lebih 
besar dari Ftabel sebesar 3.94 dan nilai signifikasi kurang dari 0,05 
sehingga Ha diterima dan Ho ditolak artinya variabel tayangan program 
berita 86 di Net TV berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
tingkat kecemasan orang tua warga Rw 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota 
Depok. 
 

Kata kunci : Pengaruh, tayangan program berita, tingkat kecemasan orang tua. 
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ABSTRACT 

 In this study the author examines the influence of 86 News Program 
Impressions on Net Tv Against Anxiety Levels of Parents (Survey of Residents of 
RW 07 in Tugu District, Cimanggis Sub-District, Depok City). Because there is an 
interesting phenomenon to be investigated that the Net Tv needs to carefully 
present the news program to meet the wants and needs of viewers. 

In this study using the positivistic paradigm, quantitative approaches, survey 
methods and are explanatory. 

 From the results of the determination test, it is known that the coefficient 
of determination (R2) is 0.477 meaning that the independent variable has an 
effect of 47.7% on the dependent variable and the remaining 52.3% is influenced 
by other factors outside this research. Correlation test results between variables X 
and Y variables are 0.691 which means that they are strongly correlated 

 F test results show that the Fcount value is 84.033 greater than Ftable of 
3.94 and the significance value is less than 0.05 so that Ha is accepted and Ho is 
rejected, it means that the news program content variable 86 on Net TV has a 
joint effect on the variabel level of anxiety of parents Rw 07 Tugu Village, 
Cimanggis District, Depok City. 

Keywords: Influence, news program impressions, parental anxiety level. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan salah satu unsure yang   sangat penting 

bagi manusia lewat komunikasi kita dapat berinteraksi dengan sesama 

kita dimanapun dan kapanpun. Melalui komunikasi dengan orang lain, 

kita dapat mengetahui informasi dan menambah wawasani ntelektual 

kita.Walaupun cara komunikasi itu dapat dikatakan hal yang mudah, 

namun dalam berkomunikasi kita juga harus mengetahui batas-

batasnya. Lingkungan awal kita berkomunikasi adalah keluarga. 

Keluarga merupakan tempat awal kita untuk belajar mengenal 

bagaimana berkomunikasi dengan baik. 

Komunikasi menurut Effendy, (Effendy, 2000:11) pada 

hakikatnya komunikasi adalah proses penyimpanan pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) 

dengan menggunakan lambing atau symbol sebagai media. Lambang 

sebagai media primer dalam proses komunikasi ialah bahasa, kial, 

isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara  langsung 

mampu “menterjemahkan pikiran” dan atau perasaan komunikator pada 

komunikan.Pikiran dan atau perasaan seseorang baru akan diketahui 

oleh dan akan ada dampaknya kepada orang lain apabila ditransmisikan 
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dengan menggunakan media primer tersebut, yakni lambang-

lambang atau dengan kata lain, pesan (message) yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan terdiri atas isi (the content) dan 

lambang (symbol). 

Komunikasi itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk berupa 

kata-kata, gambar, ekspresi muka, grafik, dan lain sebagainya. Effendy 

mengatakan bahwa ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses 

komunikasi. Komponen-komponen tersebut antara lain komunikator, 

pesan, komunikan, media dan efek (Effendy, 2000:6). Televisi 

merupakan salah satu media dalam penyampaian pesan kepada 

khalayak. Televisi saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih 

lama di  depan pesawat televise dibandingkan dengan waktu yang 

digunakan untuk mengobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. 

Bagi banyak orang televise adalah teman,isi tayangan televisi menjadi 

cermin perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu. 

Televisi sebagai salah satu media elektronik dalam komunikasi 

massa dianggap telah berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk 

memberikan siaran informasi, pendidikan, dan hiburan kepada 

masyarakat luas (Mulyana, 2008:169). Peningkatan televise ditandai 

dengan kemunculan stasiun-stasiun televise swasta yang dapat 
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memberikan berbagai kebutuhan masyarakat akan informasi melalui 

berbagai macam program televisi.  

Kehadiran perkembangan media televisi saat ini mencapai 

tingkat yang paling tinggi, yaitu dengan munculnya liputan-liputan 

investigasi yang tajam dengan menayangkan bukti-bukti peristiwa 

kepada pemirsanya. Salah satunya program berita kriminal, program 

ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya 

kasus-kasus tindakan kriminal seperti kasus pembunuhan, 

penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, pencurian, dan bunuh diri. 

Masyarakat diharapkan untuk waspada terhadap keadaan lingkungan 

sekitar yang dapat menyebabkan keselamatan fisik anak menjadi 

terancam. 

Banyak orang yang merasa bahwa media televisi bertanggung 

jawab untuk meneli ti fakta mengenai isu-isu penting, kemudian 

menyajikan fakta tersebut dengan cepat dan lengkap kepada masyarakat 

serta mengadakan forum diskusi untuk membicarakan dan 

mempertimbangkan fakta tersebut. Salah satu stasiun televisi swasta 

saat ini yang menyajikan tayangan program berita kriminal adalah Net 

TV. 

Tayangan program berita kriminal tersebut diberi nama 86. 

Program berita 86 merupakan salah satu karya jurnalistik yang 

melakukan peliputan berdasarkan dari sebuah berita ataupun informasi 

yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari 
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berbagai sumber. Tayangan program berita 86 secara khusus 

menampilkan tayangan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di 

sekitar masyarakat. 86 merupakan tontonan yang segar dan dapat 

memacu adrenaline yang ditayangkan di NET. TV setiap hari pukul 

21:00 WIB. Tidak hanya kita dapat mengikuti aksi polisi Indonesia 

dalam penggerebekan, tetapi kita juga diajak untuk menyaksikan 

kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan serta melihat sedikit 

sisi lain dari kehidupan pribadi polisi sebagai manusia biasa dan 

kedekatan mereka dengan keluarganya. 86 memperlihatkan pekerjaan 

polisi Indonesia mulai dari kegiatan yang ringan, seperti 

mendisiplinkan pengguna lalu lintas, sampai kasus berat kepolisian 

(Sumber: http://www.netmedia.co.id/program/408/86, diakses pada 

tanggal 24 Juli 2018 12:00 WIB). 

Tayangan kriminal menyajikan berbagai macam tindak 

kriminal seperti, masalah kenakalan remaja jaman sekarang yang 

menjadi salah satu masalah pokok oleh sebagian besar masyarakat 

terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Remaja jaman 

sekarang ini kerap kali terlibat dalam kasus kriminal seperti terlibat 

penggunaan maupun pengedaran narkoba, aksi tawuran bahkan 

pembunuhan. Selain kejadiannya yang terus meningkat, kualitas 

kenakalannya pun cenderung terus meningkat. Kenakalan remaja yang 

pada awalnya hanya berupa tawuran atau perkelahian antar pelajar, 

saat ini semakin mengarah pada tindakan-tindakan yang tergolong 

http://www.netmedia.co.id/program/408/86
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sebagai tindak kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, 

penggunaan narkoba, bahkan hingga pembunuhan.Penyajian berita 

ditampilkan melalui komunikasi yang tepat dan akurat. Tren tindak 

kenakalan dan kriminalitas dikalangan remaja yang terus meningkat 

ini secara faktual antara lain terlihat dari berbagai tayangan acara 86 

di Net TV. 

Dengan demikian, orang tua akan semakin sering mendapat 

terpaan berita tentang kenakalan (termasuk pembunuhan) pada remaja 

yang dapat membuat para orang tua cemas akan keselamatan anaknya. 

Terpaan- terpaan tersebut masuk dalam proses berpikir orang tua yang 

kemudian akan mempengaruhi pandangan mereka dan bukan itu saja 

para orang tua akan mengalami kecemasan yaitu insting untuk 

melindungi anaknya dari bahaya diluar rumah dan itu wajar terjadi 

pada setiap orang tua. Para orangtua memang menjadi semakin cemas 

dan takut atas keamanan anaknya  karena apa yang diberitakan oleh 

media  yaitu kasus pembunuhan pada remaja bisa saja menimpa anak 

mereka. Belum lagi kasus penyimpangan seksual terhadap anak atau 

pedofilia yang mengancam keselamatan dan masa depan anak. Hal-hal 

tersebut merupakan kasus-kasus yang sering terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Informasi yang ada dalam tayangan program berita 86 ini, dapat 

menimbulkan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat yang 

menonton tayangan berita kriminal akan lebih mempunyai tingkat 
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kecemasan terhadap keadaan disekitarnya, sehingga dapat 

menimbulkan permasalahan sosial. Menanggapi permasalahan social 

yang terjadi di  dalam lingkup masyarakat terutama orang tua.  

Ngalim Purwanto menyatakan bahwa 

orang  tua  merupakan  tempat  pendidikan  pertama  bagi  anak 

(Ngalim Purwanto, 2002:6). Orang tua merupakan anggota keluarga 

yang paling utama, setiap orang tua diberi tanggung jawab besar, 

keistimewaan luar biasa, serta anugerah karena menjadi teladan yang 

menentukan hidup, bahkan membentuk seseorang yang suatu saat nanti 

pasti akan menjadi orang tua juga. Orang tua merupakan faktor 

terpenting dalam menentukan masa depan anak oleh karena itu, sedari 

kecil selain diberikan pendidikan formal atau pun non formal, anak juga 

harus diberi pengawasan penuh serta dibekali dengan pemahaman-

pemahaman tentang suatu hal yang dapat membahayakan diri mereka. 

Tentunya permasalahan sosial yang terjadi di dalam lingkup 

masyarakat dapat mengancam dan membahayakan anak-anak, hal 

tersebut dapat memicu kecemasan orang tua terhadap kesehatan 

ataupun keselamatan anak-anak mereka. 

Kecemasan merupakan adalah suatu keadaan yang ditandai 

dengan perasaan ketakutan yang disertai dengan tanda somatik yang 

menyatakan terjadinya hiperaktifitas sistem syaraf otonom. Kecemasan 

adalah gejala yang tidak spesifik yang sering ditemukan dan sering kali 

merupakan suatu emosi yang normal (Kusuma W, 1997:20). Rasa 
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cemas pasti sering di alami oleh setiap individu termasuk orang tua, 

dan setiap orang tua yang mempunyai anak pasti akan merasa cemas 

dengan masa depan anaknya, kesehatan serta keselamatannya. 

Kecemasan merupakan keadaan emosional yang wajar dialami namun 

rasa cemas yang sudah mengganggu psikologis seseorang ketika rasa 

cemas tersebut menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan 

sehari-hari dan menjalani kegiatan produktifnya. 

Orang tua di Rw 07 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok 

dapat berpotensi memiliki kecemasan terhadap kasus sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat terutama kasus yang menyangkut 

keselamatan fisik anak, kecemasan orang tua terhadap pergaulan anak 

yang sebelumnya belum mengetahui apa-apa menjadi tahu akibat 

adanya tayangan kriminal di 86 Net TV.  

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui pengaruh 

liputan berita yang menayangkan peristiwa-peristiwa yang ada 

disekeliling masyarakat. Terutama kecemasan orang tua sendiri dan 

juga terhadap anak-anaknya yang suka pulang malam sendirian, 

nongkrong dipinggir-pingir jalan bersama komunitas dan sebagainya 

yang tidak disadari dan mengukur kecemasan orang tua setelah mereka 

melihat tayangan yang terdapat pada program berita 86 di Net TV. 

Belakangan ini sedang marak diberitakan tindakan kejahatan 

kriminal begal. “Fachrul Rozi, warga Cimanggis, Kota Depok jadi 

korban pelaku begal. Ia dibacok tiga pelaku begal menggunakan celurit 
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saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio B 6731 ERT. Peristiwa 

terjadi di Setu Pedongkelan, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis 

Kota Depok yang diberitakan oleh Media Online Media Indonesia 

pada tanggal 1 Maret 2018”.  

Oleh karena itu, penulis memilih orang tua di Kelurahan Tugu, 

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok untuk mengetahui lebih jauh 

tentang pengaruh tayangan program berita 86 di Net TV terhadap 

orang tua. Selain hal tersebut dilihat dari segi lokasi kawasan 

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sangat 

potensial untuk dilakukan penelitian karena merupakan masih daerah 

yang jauh dari pusat bisnis sehingga kemungkinan besar warga 

khususnya ibu rumah tangga lebih banyak melakukan aktifitas di 

sekitar rumah, dari hal ini dapat dilihat banyak waktu luang warga 

yang dipergunakan untuk menonton tayangan program berita 86 di 

Net TV. Padahal hal ini membuat orang tua menjadi cemas, khawatir 

yang tidak jelas apabila anaknya suka nongkrong bersama komunitas di 

sebuah camp atau pinggir jalan dan pulang hingga larut malam 

sendirian. 

 

1.2. RumusanMasalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 
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  Seberapa besar Pengaruh Tayangan Program Berita 86 di Net 

TV Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua di Rw 07 Kelurahan 

Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas tujuan penelitian 

untuk mengetahui besar tidaknya PengaruhTayangan Program Berita 86 

di Net TV Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua di Rw 07 

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam Ilmu Komunikasi secara umum dan Ilmu Jurnalistik 

secara khusus tentang pengaruh tayangan program berita 86 terhadap 

tingkat kecemasan Orang Tua. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi 

stasiun televise Net TV dalam menyajikan tayangan kriminal kepada 

masyarakat sehingga bias menjadi stasiun televisi yang lebih baik di 

masa mendatang. 

  Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan 

serta gambaran kepada masyarakat tentang tayangan program berita 86 
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yang belum diketahui masyarakat sebelumnya serta mengenai 

pentingnya tayangan program berita kriminal di televisi karena 

menyangkut kehidupan sehari-hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Teori Kultivasi 

  Teori Kultivasi merupakan bagian dari teori komunikasi yang 

membahas efek dari komunikasi massa, teori ini dikembangkan oleh 

George Gerbner (1969). Teori kultivasi ini muncul untuk meyakinkan 

orang bahwa efek media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih 

berdampak pada tataran social budaya dari pada individual. Teori 

kultivasi ini juga memberikan gambaran bahwa efek media massa tidak 

secara langsung menerpa khalayak. 

  Teori kultivasi menganalisis tayangan televisi telah menjadi 

teman keseharian oleh kebanyakan orang dalam keluarga di Amerika 

Serikat, karena teori ini memprediksikan dan menjelaskan 

pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan jangka panjang 

tentang dunia ini sebagai hasil dari mengkonsumsi isi mediaGerbner 

(1999) mengemukakan bahwa “sebagian besar yang kita ketahui, atau 

yang kita fikir kita ketahui, adalah tidak pernah kita alami sendiri”. 

Banyak hal yang kita ketahui itu karena yang kita lihat dan kita dengar 

dari media. 

  Dalam teori kultivasi, media khususnya televisi, merupakan 

sarana utama kita untuk belajar tentang masyarakat dan kultur kita.
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Melalui kontak kita dengan televisi (dan media lain), kita belajar 

tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya serta adat kebiasaannya. 

(Elvinaro, Lukiati, dan Siti, 2014:66) 

  Menurut teori ini, televisi menjadi alat utama dimana para 

penonton televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur di 

lingkungannya”(Nurudin, 2004;16). Persepsi dan cara pandang yang 

ada dalam masyarakat, sangat besar dipengaruhi oleh televisi atau 

dalam kalimat lain, apa yang kita pikirkan adalah apa yang dipikirkan 

media massa. Melalui kaca mata kultivasi, cara pikir masyarakat di 

konstruksi sedemikian rupa sehingga leading opinion yang dilakukan 

televisi (media massa) dapat diterima oleh khalayak, meski seringkali 

proporsionalitas dari pemberitaan amat minim.  

  Issu terorisme cukup menjadi permisalan yang relevan 

ditampilkan. Ketika mendengar atau melihat kata terorisme, yang 

terlintas dalam benak dan pikiran masyarakat adalah “jenggot” dan 

“sorban”.Penayangan media massa televisi berulang-ulang telah 

membawa opini masyarakat dan menanmkan pendefinisian istilah 

terorisme dengan “jenggot” dan “sorban”. Atau setidaknya dekat 

dengan hal itu. Dalam pandangan kultivasi ini, media massa televisi 

seringkali melakukan generalisasi. Bisa jadi, adalah suatu kebenaran 

seorang yang melakukan tindakan terorisme adalah mereka yang 

“berjenggot dan bersorban”. Namun, bukan berarti, semua yang 

“berjenggot dan bersorban” adalah teroris dan pelaku terorisme. Tak 
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dapat dipungkiri, opini yang dibangun media menuntun sebagian besar 

masyarakat untuk melakukan generalisasi terhadap hal-hal seperti ini. 

  Teori kultivasi pada dasarnya sepakat bahwa televisi dianggap 

sebagai salah satu penyebab yang mempunyai andil besar dalam 

penanaman dan pembentukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Sehingga, itulah sebabnya penulis mengaitkan teori kultivasi sebagai 

pisau analisis untuk membahas permasalahan yang terkait dalam 

penelitian ini. 

 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Media Massa 

2.2.1.1 Pengertian Media Massa 

  Media adalah alat atau sarana yang di gunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan 

pengertian media massa itu sendiri adalah alat yang di gunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film , 

radio, dan televise (Cangara, 2003:134). Media massa merupakan alat 

dalam komunikasi yang dapat menyebarkan pesan secara serempak, 

cepat kepada audien yang luas dan heterogen(Nurudin,2007) 

  “Menurut Mc. Luhan, media massa adalah perpanjangan alat 

indera kita. Artinya media massa kita memperoleh informasi tentang 

benda, orang atau kita kunjungi secara langsung. Realitas yang 
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ditampilkan oleh media adalah realitas yang 

sudahdiseleksi”(Elvinaro,2004:52). 

  Media berfungsi untuk menyampaikan informasi, mendidik, 

menghibur dan mempengaruhi. Di samping itu media juga berfungsi 

untuk menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau 

pandangan yang dominan dan juga sebagai control sosial dimana media 

tidak berpihak pada satu pihak melainkan bersifat jujur dan adil atau 

tidak pandang bulu terhadap suatu masalah yang telah terjadi. Sehingga 

media massa memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai isu 

bagi publik. 

  “Media massa terdiri dari (1).media cetak, yaitu surat kabar 

dan (majalah; (2).media elektronik, yaitu radio siaran, televisi, dan 

media on-line’. (Elvinaro,2007:40). Di antara berbagai media massa 

yang ada, salah satunya yang banyak dimanfaatkan orang dewasa 

adalah televisi. 

2.2.1.2 Ciri –Ciri Media Massa 

 Media massa merupakan institusi baru yang berkaitan dengan produksi 

dan distribusi pengetahuan dalam arti luas. Media massa mempunyai sejumlah 

ciri-ciri yang menonjol, diantaranya adalah penggunaan teknologi yang relatif 

maju untuk produksi (massal) dan penyebaran pesan, mempuyai organisasi yang 

sistematis dan aturan-aturan sosial serta sasaran pesan yang mengarah pada 

audiens dalam jumlah besar yang tidak bisa ditentukan apakah mereka menerima 

pesan yang disampaikan, atau malah menolaknya. 
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Setiap disiplin ilmu dalam komunikasi memiliki ciri-ciri dan karekateristik 

yang berbeda-beda, adapun beberapa karakteristik komunikasi massa yang sering 

digunakan pada media massa yaitu:  

1. Sifatnya satu arah, walaupun beberapa media massa terkadangmelibatkan 

khalayak secara langsung dengan diadakannya dialog interaktif,namun itu 

hanya untuk kepentingan terbatas.  

2. Selalu ada proses seleksi misalnya, setiap media memilih khalayaknya, 

demikian juga dengan khlayak yang juga menyeleksi medianya, baikjenis 

maupun isi siaran dan berita, serta waktu untuk menikmatinya.  

3. Menjangkau khalayak secara luas. Dengan adanya satuu stasiun pemancar 

pesan atau informasi dapat disampaikan dalam cakupan satu negara. 

Namun dalam karakteristik ini sistem ekonomi dan sosial juga ikut 

berperan.  

4. Berusaha membidik sasaran tertentu, informasi yang disampaikan harus 

menarik minat orang-orang sehingga informasi tersebut disalurkan kepada 

orang lain Komunikasi dilakukan oleh institusi sosial yang harus peka 

terhadap kondisi lingkungannya. Ada interaksi tertentu yang berlangsung 

antara media dan masyarakat. Untuk memahami sebuah masyarakat kita 

harus menelaah latar belakang, asumsi dan keyakinan-keyakinan dasarnya. 

Untuk itu diperlukan penguasaan atas sejarah, sosiologi, ilmu ekonomi dan 

filsafat demi memahami sebuah masyarakat secara benar (Rivers, 2004 

:18). 
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2.2.1.3  Fungsi Media Massa 

Wilbur Schram menyatakan, komunikasi massa berfungsi sebagai 

decoder, interpreter dan encoder. Komunikasi massa mendecode lingkungan 

sekitar, mengawasi kemungkinan timbulnya bahaya, mengawasi terjadinya 

persetujuan dan juga efek dari hiburan. Komunikasi massa menginterpretasikan 

hal-hal yang di-decode sehingga dapat mengambil kebijakan terhadap efek, 

menjaga berlangsungnya interaksi serta membantu anggota-anggota masyarakat 

menikmati kehidupan. Komunikasi massa juga meng-encode pesan-pesan yang 

memelihara hubungan kita dengan masyarakat lain serta menyampaikan 

kebudayaan baru kepada anggota-anggota masyarakat. Peluang ini dimungkinkan 

karena komunikasi massa mempunyai kemampuan memperluas pandangan, 

pendengaran dalam jarak yang hampir tidak terbatas, dan dapat melipatgandakan 

suara dan kata-kata secara luas.(Wiryanto, 2000 :10-13). 

Pada dasarnya media massa mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi edukasi, 

informasi, hiburan dan pengaruh. Berikut penjelasan masing masing dari fungsi 

tersebut. 

a)      Fungsi edukasi, yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang 

memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa 

tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Maka 

dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan 

pendidikan kepada masyarakat. 

b)      Fungsi informasi, yaitu media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar 

berita kepada masyarakat atau komunikatornya, media elektronik misalnya 
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memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat 

acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan. 

c)     Fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menyajikan hiburan kepada 

komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya 

acara musik, komedi dan lain sebagainya. 

d)     Fungsi pengaruh, yaitu bahwa media massa berfungsi bagi memberikan pengaruh 

kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga 

dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita 

yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, 

maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk 

mengikuti pemilu. 

Kesimpulannya, media massa memiliki fungsi mendidik, mengawasi, 

menghibur dan memberi pengaruh. Sesuai dengan peran dan fungsi dari media 

massa, maka media komunikasi ini merupakan salah satu yang paling dominan 

memberikan pengaruh dalam mengkonstruksi realitas kehidupan. 

2.2.1.4 Karakteristik Media Massa 

  Media massa memiliki beberapa karakteristik antara lain: 

1) Bersifat melembaga 

2) Bersifat satu arah 

3) Meluas dan serempak 

4) Memakai peralatan teknis atau mekanis 

5) Bersifat terbuka. 
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2.2.1.5 Efek Media Massa 

  Menurut Steven M. Chaffe, ada lima jenis efek kehadiran 

media massa sebagai benda fisik, yaitu: 

1) Efek Kehadiran Media Massa 

  Menurut Steven M. Chaffe, ada lima jenis efek kehadiran 

media massa sebagai benda fisik, yaitu: 

a) Efek ekonomi 

  Kehadiran media massa ditengah kehidupan manusia dapat 

menumbuhkan berbagai usaha produksi, distribusi dan konsumsi jasa 

media massa. Keberadaan televisi baik televisi pemerintah maupaun 

swasta dapat memberi lapangan kerja kepada sarjana ilmu komunikasi, 

para juru kamera, pengarah acara, juru rias, dan profesi lainnya. 

b) Efek sosial  

  Efek sosial berkaitan dengan perubahan pada struktur atau 

interaksi sosial sebagai akibat dari kehadiran media massa. 

Sebagai contoh misalnya: kehadiran televisi dapat meningkatkan status 

sosial dari pemiliknya majalah yang beredar telah menuntut 

pembacanya untuk memilih majalah yang menjadi kebutuhannya. 

c) Efek pada penjadwalan kegiatan  

  Efek pada penjadwalan kegiatan berkaitan dengan perubahan 

yang di lakukan masyarakat terhadap media. Contohnya: anak-anak 

sekolah dasar yang bisanya selalu mandi pagi pada hari minggu, setelah 
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hadirnya acara televisi untuk anak-anak pada pagi hari mengubah 

jadwal mandi pagi menjadi jadwal menonton televisi. 

d) Efek hilangnya perasaan tidak nyaman 

  Orang menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan 

psikologisnya dengan tujuan untuk menghilangkan perasaan tidak 

nyaman. Misalnya: untuk menghilangkan perasaan kesepian, marah, 

kesel, kecewa, dan sebagainya. 

e) Efek menumbuhkan perasaan tertentu 

  Kehadiran media massa bukan saja dapat menghilangkan 

perasaan tidak nyaman pada diri seseorang, tetapi dapat juga 

menumbuhkan perasaan tertentu. Elvinaro, Lukiati, dan Siti (2014:50) 

 

2) Efek Pesan Media Massa 

  Efek pesan media massa meliputi tiga efek, yaitu: 

a) Efek Kognitif 

  Efek kognitif adalah akibat yang di timbulkan pada diri 

komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif 

ini akan di bahas tentang bagaimana media massa dapat membantu 

khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan 

mengembangkan keterampilan kognitifnya. 

b) Efek Afektif 

  Efek ini kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. 

Tujuannya dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahukan 
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khalayak tentang sesuatu tetapilebih dari itu, khalayak diharapkan dapat 

turut merasakan rasa iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan 

sebagainya. 

c) Efek Behavioral 

  Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri 

khalayak dalam bentuk prilaku, tindakan, dan kegiatan. Elvinaro, 

Lukiati, dan Siti (2014:52) 

  “Seperti dinyatakan Donald K. Robert (Schramm dan Roberts, 

1977:359), dalam Jalaludin (2012:216)  ada yang beranggapan bahwa 

efek hanyalah “perubahan perilaku manusia setelah di terpa pesan 

media massa”. Karena fokusnya pesan, maka efek haruslah berkaitan 

dengan pesan yang disampaikan media massa”. 

Sikap yang dihasilkan sebagai efek pesan dari tayangan media 

berbeda-beda tergantung dengan faktor pengetahuan dan psikologisnya. 

Yakni berupa perubahan sikap, dan perasaan atau lebih dikenal dengan 

istilah lain sebagai perubahan kognitif, afektif, dan konatif atau 

behavioral. Oleh karena itu, efek program berita 86 dapat dirinci 

sebagai pengaruh yang diberikan kepada khalayak melalui isi berita, 

salah satunya berita investigasi. 
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2.3 Televisi 

2.3.1 Pengertian Televisi 

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual 

dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa yunani 

yaitu tele (jauh) dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, 

karena pemirsa berada jauh dari studio tv. (Ilham Z, 2010:255) 

Sedangkan menurut Adi Badjuri (2010:39) Televisi adalah media pandang 

sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak hanya 

memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau 

mencerna narasi dari gambar tersebut. 

Penemuan televisi telah melalui berbagai eksperimen yang dilakukan oleh 

para ilmuwan akhir abad 19 dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh James 

Clark Maxwell dan Heinrich Hertz, serta penemuan Marconi pada tahun 1890. 

Paul Nipkow dan William Jenkins melalui eksperimennya menemukan metode 

pengiriman gambar melalui kabel. Televisi sebagai pesawat transmisi dimulai 

pada tahun 1925 dengan menggunakan metode mekanikal dari Jenkins. Pada 

tahun 1928 General Electronic Company mulai menyelenggarakan acara siaran 

televisi secara regular pada tahun 1939 . 

Presiden Franklin D.Roosevelt tampil di layar televisi. Sedangkan siaran 

televisi komersial di Amerika dimulai pada 1 September 1940. Fungsi televisi 

sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni 
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memberi informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi 

menghibur lebih dominan pada media televisi. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan 

salah satu media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam bentuk 

gambar atau video serta suara yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan 

kepada khalayak luas. 

2.3.2 Fungsi Televisi 

 Pada hakikatnya media televisi sebagai media komunikasi pandang dan 

dengar mempunyai tiga fungsi yaitu : 

a. Fungsi Informasi (The Information Function) 

 Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi tidak hanya 

dalam bentuk siaran pandang mata, atau berita yang dibacakan penyiar, dilangkapi 

gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk lain seperti 

ceramah, diskusi dan komentar. Televisi dianggap sebagai media massa yang 

mampu memuaskan pemirsa dirumah jika dibandingkan dengan media lainnya. 

Hal ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur immediacy dan 

realism. 

Immediacy, mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yng 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar olah para pemirsa pada 

saat periatiwa itu berlangsung. Penyiar yang sedang membaca berita, pemuka 

masyarakat yang sedang membaca pidato atau petinju yang sedang melancarkan 

pukulannya,  tampak  dan  terdengar  oleh  pemirsa,  seolah-olah  mereka    berada 
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ditempat peristiwa itu terjadi, meskipun mereka berada dirumah masing-masing 

jauh dari tempat kejadian, tapi mereka dapat menyaksikan pertandingan dengan 

jelas dari jarak yang amat dekat. Lebih-lebih ketika menyaksikan pertandingan 

sepekbola, misalnya mereka akan dapat melihat wajah seorang penjaga gawang 

lebih jelas, dibandingkan dengan jika mereka berdiri di tribun seagai penonton. 

Realism, yang berarti bahwa stasiun televisi menyiarkan informasinya 

secara audio dan visual dengan perantara mikrofon dan kamera apa adanya sesuai 

dengan kenyataan ketika suatu acara ditayangakan secara langsung (Live). Jadi 

pemirsa langsung dapat melihat dan mendengar sendiri. Bedanya televisi dengan 

media cetak adalah berita yang disampaikan langsung direkam dan hanya 

menggunakan sedikit editan untuk mendapatkan inti dari kajadian yang ingin 

disampaikan, sedangkan bila di media cetak, berita yang sama harus mengalami 

pengolahan terlebih dahulu oleh wartawan baru kemudian disajikan 

pada  pembaca. 

b. Fungsi Pendidikan (The Education Function) 

 Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan 

kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara simultan. 

Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan 

dan  penalaran masyarakat televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan 

terjadwal seperti pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan lainnya. Selain itu 

televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal seperti 

sandiwara, legenda dan lain-lain. 
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c. Fungsi Hiburan (The Entertaint Function) 

 Dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris, fungsi hiburan 

yang melekat pada televisi siarannya tampaknya lebih dominan. Sebagian besar 

dari alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti 

karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya 

bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah-rumah oleh seluruh keluarga, 

serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak dimengerti bahasa asing bahkan 

yang tuna aksara. 

2.3.3 Program Siaran Televisi 

 Pengaruh siaran televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah terlepas 

dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut 

Prof. Dr. R, Mar’at, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, 

pandangan, persepsi, dan perasaan bagi para penontonnya. Hal ini 

disebabkan  oleh pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, di mana televisi 

seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka terhanyut dalam 

keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi (Effendy, 2002 : 

122). 

Frank Jefkins (Effendy, 2002 : 105-108) menyebutkan ada sejumlah 

karakteristik khusus dalam program acara, yaitu : 

1. Selain menghasilkan suara, televisi juga menghasilkan gerakan, visi, dan 

warna. 

2. Pembuatan program televisi lebih mahal dan lama. 

http://www.landasanteori.com/


25 

 

 

 

3. Karena menghandalkan tayangan secara visual, maka segala sesuatu yang 

nampak haruslah dibuat semenarik mungkin. Sedangkan program acara 

televisi terdiri dari : 

a. Buletin berita nasional, seperti : Siaran berita atau buletin berita 

regional ang dihasilkan oleh stasiun televisi swasta lokal. 

b. Liputan-liputan khusus yang membahas tentang berbagai masalah 

aktual secara lebih mendalam. 

c. Program-program acara olahraga, baik olah raga di dalam atau 

diluar ruangan, yang disiarkan langsung atau tidak langsung dari 

dalam atau luar negeri. 

d. Program acara mengenai topik-topik khusus yang bersifat 

informatif, seperti : acara memasak, berkebun, dan acara kuis. 

e. Acara drama, terdiri dari : sinetron, sandiwara, komedi, film, dan 

lain sebagainya. 

f. Acara musik, seperti konser musik pop, musik rock, dangdut, 

klasik, dan lain sebagainya. 

g. Acara bagi anak-anak, seperti penayangan film kartun. 

h. Acara-acara keagamaan, sepert : siraman rohani, acara ramadhan, 

dan hari-hari besar keagamaan lainnya. 

i. Program acara yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan 

pendidikan. 

j. Acara bincang-bincang atau sering juga disebut dengan talkshow. 
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 Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperoleh berbagai 

pemgalaman. Hal ini dikarenakan terintegrasinya kelima indera yang dimiliki, 

tetapi dengan menonton audiovisual, akan mendapatkan 10% dari informasi yang 

diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya pengalaman tiruan 

(Stimulated Experience) dari media audiovisual tadi (Darwanto 2007 :119) 

 Darwanto juga mengemukakan, dalam kaitannya terhadap peningkatan 

pengetahuan, suatu tayangan televisi hendaknya memperhatikan beberapa hal, 

antara lain : 

1. Frekuensi menonton. Melalui frekuensi menonton komunikan, dapat diihat 

pengaruh tayangan terhadap pengetahuan komunikan. 

2. Waktu penayangan. Apakah waktu penayangan suatu acara sudah tepat 

atau sesuai dengan sasaran komunikan yang dituju. Misalnya tayangan 

yang dikhususkan bagi pelajar, hendaknya ditayangkan pada jam setelah 

kegiatan belajar di sekolah usai. 

3. Kemasan Acara. Agar mampu menarik perhatian pemirsa yang menjadi 

sasaran komunikannya, suatu tayangan harus dikemas atau ditampilkan 

secara menarik. 

4. Gaya penampilan pesan. Dalam menyampaikan pesan dari suatu tayangan, 

apakah host atau pembawa acara sudah cukup komunikatif dan menarik, 

sehingga dapat menghindari rasa jenuh pemirsanya dan juga memahami 

pesan yang disampaikan. 

5. Pemahaman pesan. Apakah komunikan dapat mengerti dan memahami 

setiap materi atau pesan yang disampaikan oleh suatu tayangan. 
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2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Televisi 

Televisi juga memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: 

1) Kelebihan televisi 

a) Kesan realistis : audio visual. 

b) Masyarakat lebih tanggap : menonton dalam suasana santai,rekreatif. 

c) Adanya pemilahan area siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking) 

yang mengefektifkan penjangkauan masyarakat. 

d) Terkait erat dengan media lain. 

e) Cepat, dari segi waktu, cepat dalam penyebaran berita ke masyarakat 

luas. 

2) Kelemahan Televisi 

a) Jangkauan pemirsa massal, sehingga pemilihan (sulit menentukan 

untuk pangsa pasar tertentu) sering sulit di lakukan. 

b) Iklan relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkapdan rinci 

(bila di perlukan konsumen. 

c) Relatif mahal. 

d) Pembuatan iklan TV cukup lama(Adi,2010:41). 

  Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

televisi sebagai alat yang benar-benar berperan penting bagi 

masyarakat, bukan hanya berorientasi pada segi pendapatan atau 

keuntungan saja.Seperti pada tayangan program berita 86Net TV 

menyuguhkan berbagai tayangan yang berupa informasi tentang 

peristiwa-peristiwa sosial yang sering dan sedang ramai dialami oleh 
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masyarakat.Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang 

ada dan merasakan manfaat serta pengaruh yang timbul akibat 

menonton tayangan program berita 86 Net TV. 

2.3.5 Karakteristik Televisi  

  Televisi memiliki karakteristik menurut Elvinaro, Lukiati, dan 

Siti (2014:137)  sebagai berikut: 

1) Audio visual  

  Televisi dapat di dengar dan dapat dilihat (audiovisual), oleh 

karena itu, maka semua program televisi harus dilengkapi dengan 

gambar,baik gambar diam maupun gambar bergerak. Dengan adanya 

gambar tersebut, khalayak memperoleh gambaran yang lengkap tentang 

program yang disiarkan serta memiliki keyakinan akan kebenaran 

berita. 

2) Berpikir dalam gambar 

  Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikirdalam 

gambar. Pertama adalah visualisasi, yakni menerjemahkan kata-kata 

yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual 

sedemikian rupa sehingga memiliki pola yang berkesinambungan dan 

mengandung makna. 

3) Pengoperasian lebih kompleks 

  Pengoperasian televisi siaran tergolong kompleks dan 

melibatkan banyak orang. Peralatan yang digunakan pun dengan cara 
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pengoperasian yang juga rumit dan harus di lakukan oleh orang-orang 

yang terampil dan terlatih. 

 

2.5 Tayangan Program Berita 

2.5.1 Tayangan 

Tayangan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditayangkan 

(dipertunjukkan), pertunjukan (film, dan sebagainya) persembahan. 

Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan 

gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Sistem ini 

menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam 

gelombang elektrik dan mengkorvesinya kembali ke dalam cahaya dan 

suara yang dapat di dengar. (Balai pustaka,2003:3) 

Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi 

(suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat 

yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang 

listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat 

dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Stasiun televisi adalah tempat 

kerja yang kompleks yang melibatkan banyak orang dengan berbagai jenis 

keahlian. Jadi tayangan televisi adalah media komunikasi massa dengar 

pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara 

http://www.referensimakalah.com/2012/12/definisi-televisi.html
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dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa 

program yang teratur dan berkesinambungan (Mihrab, 2005:6). 

 

2.5.1.2 Dimensi 

Menurut Ardianto dimensi dalam sebuah tayangan terbagi menjadi 3 yaitu; 

1. Intensitas 

 Kata intensitas berasal dari bahasa inggris yaitu intense yang berarti 

semangat, giat ( John M. Echols, 1993:326). Sedangkan menurut Nurkholif Hasim 

(205:191), bahwa : “intensitas adalah kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk 

suatu usaha”. Jadi intesitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai usaha 

yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan. 

Intensitas tayangan adalah jumlah keseluruhan waktu yang digunakan oleh 

khalayak dalam menonton program acara di media massa. 

2. Durasi  

Adalah berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media (berapa 

jam sehari) atau berapa lama khalayak mengkonsumsi sebuah program 

dalam setiap penayanganya. 

3. Frekuensi 
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Yaitu seberapa sering khalayak menonton suatu program televisi (berapa 

kali dalam seminggu) atau seberapa sering khalayak mengkonsumsi 

sebuah program dalam setiap bulannya (Ardianto, 2007:168). 

 

 

 

 

2.5.2 Program 

 Pengertian dan definisi program menurut para ahli 

diantaranya diartikan sebagai cara yang disahkan untuk 

mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana 

akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk   

dioperasionalkan demi tercapainya  kegiatan 

pelaksanaan  karena  dalam  progrma  tersebut  telah dimuat 

berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar 

tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones : 1994). 

 

2.5.3 Berita 
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Berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik 

perhatian serta menarik minat khalayak pendengar (Menurut Paul de 

Massenner). Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, 

kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, 

masih baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak 

(menurut Charnley dan James M. Neal).  Berita adalah laporan 

tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian 

pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi 

human interest seperti humor, emosi dan ketegangan (Menurut 

Assegaf, dalam Sumadiria 2005: 64-65).  

Sedangkan Mitchel V. Charnley dalam bukunya Reporting edisi III 

(Holt-Reinhart & Winston, New York, 1975 halaman 44) menyebutkan 

berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang 

memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat 

luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “berita adalah suatu fakta 

atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting 

bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.” 

Dalam Buku "Dasar-Dasar Jurnalistik" A.M. Hoeta Soehoet. Beliau 

adalah pendiri sekaligus Mantan Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(IISIP) Jakarta: 

1. Berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia 
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2. Berita bagi seseorang adalah keterangan mengenai suatu peristiwa atau isi 

pernyataan seseorang yang menurutnya perlu diketahui untuk mewujudkan 

filsafat hidupnya 

3. Berita bagi suatu suratkabar adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi 

pernyataan yang perlu bagi pembacanya untuk mewujudkan filsafat 

hidupnya 

Suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan, 

atau diinformasikan. Berita dalam media cetak dapat dilihat pada surat kabar, 

tabloid, atau majalah. Di dalam berita,  selalu terdapat informasi. Kita dapat 

mengetahui informasi tersebut dengan berpegang unsur-unsur berita. 

 

 

2.5.3.1 Unsur-Unsur Berita 

Dalam Berita Harus terdapat unsur-unsur 5W 1H yaitu: 

1. What - apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa? 

2. Who - siapa yang terlibat di dalamnya? 

3. Where - di mana terjadinya peristiwa itu? 

4. When - kapan terjadinya? 

5. Why - mengapa peristiwa itu terjadi? 

6. How - bagaimana terjadinya? 

7. What next - terus bagaimana? 
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2.6 Pengaruh  

  Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses 

penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) 

kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, 

opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya.Perasaan bisa berupa 

keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, keharuan, 

keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk 

hati.Segala bentuk perasaan yang timbul diakibatkan karena adanya 

suatu pengaruh. 

  Pengaruh adalah salah satu elemen komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahuiberhasil atau tidaknya komunikasi yang kita 

inginkan.Pengaruh dapatdikatakan (P) yang terjadi pada penerima sama 

dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator (P=T) atau seperti 

rumus yang dibuat oleh jamias (1989) yakni pengaruh (P) sangat 

ditentukan oleh sumber, pesan, media dan penerima (P=S/P/M/P). 

Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavior).Pada tingkat 

pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi 

dan perubahan pendapat. (Hafied,2010:165) 

  Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang 

atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang dimana televisi sebagai media atau saluran komunikasi yang 
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digunakan untuk menayangkan berita tersebut, memiliki kekuatan dan 

memberikan pengaruhnya kepada orang tua. 

  Media membentuk dan mempengaruhi pesan atau informasi 

yang disampaikan. Media secara sengaja berupaya mempengaruhi 

publik, tetapi publik melihat kepada para profesional yang bekerja pada 

media massa untuk meminta petunjuk kepada media kemana public 

harus memfokuskan perhatiannya. 

 

 

 

 

 

2.7 Tingkat Kecemasan Orang Tua 

2.7.1 Tingkat Kecemasan 

  Akibat dari adanya tayangan program berita 86 dapat 

menimbulkan kecemasan, keresahan dalam masyarakat. Masyarakat 

yang menonton liputan tayangan 86 akan lebih mempunyai tingkat 

kecemasan terhadap keadaan disekitarnya. Sehingga mampu 

mempengaruhi pola pikir pada setiap individu yang menontonnya. 
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  Kecemasan adalah ketakutan yang tidak nyata, suatu perasaan 

terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak 

mengancam. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan 

dan perasaan yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh 

seseorang,disertai pula dengan ketidak mampuan menemukan 

pemecahan masalah yang dihadapi. Rasa cemas lebih ditimbulkan oleh 

sebab yang dibayangkan dibandigkan dengan sebab yang nyata 

(Alex,2009:345). 

  Secara psikologis, kecemasan tersebut merupakan 

pengembangan-pengembangan negatif berbagai masalah sebelumnya 

yang semakin menguat yang diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: 

1) Kurangnya pengetahuan sehingga kurang mampu menyesuaikan diri 

dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta tidak mampu 

menerima apa yang di alaminya. 

2) Kurangnya dukungan dari orang tua, teman sebaya atau lingkungan 

masyarakat sekitar. 

3) Tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan yang ada. 

  Secara sederhana kecemasan dapat disebabkan karena individu 

mempunyai rasa takut yang tidak realistis, karena mereka keliru dalam 

menilai suatu bahaya yang dihubungkan dengan situasi tertentu, atau 

cenderung menaksir secara berlebihan suatu peristiwa yang 

membahayakan. Kecemasan juga dapat disebabkan karena penilaian 

diri yang salah, dimana individu merasa bahwa dirinya tidak mampu 
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mengatasi apa yang terjadi atau apa yang dapat di lakukan untuk 

menolong diri sendiri. 

  Beberapa reaksi kecemasan menurut (McPhail : 2004) adalah 

sebagai berikut: 

1. Timbul gangguan fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, otot-

otot menegang, tenggorokan kering, gemetar, merasa sakit, pusing, 

dan lain-lain. 

2. Sulit berkonsentrasi 

3. Merasa khawatir atau ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan 

muncul dalam pikiran. 

4. Ketakutan yang hebat pada situasi tertentu dan berusaha 

menghindari situasi tersebut. 

5. Serangan panik yang datang dengan tiba-tiba. 

6. Gangguan tidur, misalnya mimpi buruk. 

  Setiap orang memiliki tingkatan atau level yang berbeda dalam 

menangani kecemasan yang dirasakannya. Kecemasan yang timbul 

sebagai efek pesan media massa yaitu efek afektif. Seperti kecemasan 

yang dirasakan oleh Orang tua di Rw 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan 

Cimanggis, Kota Depok adalah efek yang timbul dari menonton 

tayangan program berita 86 yang di tayangkan melalui media massa 

televisi Net TV. 
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  Jadi memang berita yang ditayangkan televisi tidak hanya 

memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat atau penonton, 

tetapi juga dapat memberikan dampak negatif.  

 

2.7.2 Orang Tua  

  Menurut Thamrin Nasution (1989:1), Orang Tua adalah setiap 

orang yang bertanggung jawab dalam setiap keluarga atau rumah 

tangga yang sehari-harinya lazim dengan ibu-bapak. Orang tua adalah 

komponen keluarga yang terdiri dari Ayah dan Ibu, dan merupakan 

hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga.orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh dan membimbimng anak-anaknya untuk mencapai tahap 

tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

  Sedangkan pengertian orang tua di atas tidak terlepas dari 

pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga 

besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang 

terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak.Secara tradisional, keluarga diartikan 

sebagai dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan pertalian darah, 

perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal 

bersama. 

 

2.8   Kerangka Pemikiran 
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan 

apa saja yang di amati dan usaha untuk memahaminya. Penulis mengerti bahwa 

hipotesis adalah jawaban sementara yang berbentuk suatu dugaan agar peneliti 

dalam penelitian ini penulis menggunakan Hipotesis Nol, yaitu hipotesis ini 

menjelaskan tidak adanya perbedaan antara populasi dengan ukuran sampel 

(Kriyantono,2012 : 32). 

TEORI KULTIVASI 

NET TV 

PROGRAM BERITA 86 

TAYANGAN PROGRAM 

BERITA 86 

A. INTENSITAS 

B. DURASI 

C. FREKUENSI 

 

TINGKAT KECEMASAN 

ORANG TUA 

A. GANGGUAN FISIK 

B. SULIT 

BERKONSENTRASI 

C. KHAWATIR 

D. KETAKUTAN 

E. PANIK 

F. GANGGUAN TIDUR 

 

 

ORANG TUA 
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Dari teori dan kerangka pemikiran dapat di ambil dugaan sementara yaitu : 

Ho : Tidak besar pengaruh antara Tayangan Program Berita 86 Terhadap Tingkat 

Kecemasan Orang Tua 

H1 : Besar pengaruh antara Tayangan Program berita 86 Terhadap Tingkat 

Kecemasan Orang Tua. 

Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

Model analisis ini di ambil dari Buku Burhan Bungin, Metode 

Penelitian Kuantitatif, 2011. 

Keterangan: 

1. Variabel Independen (X) 

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah (X) Pengaruh 

Tayangan Program Berita 86 . 

2. Variabel Dependen (Y) 

Tayangan Program Berita 

Tingkat Kecemasan 

 (Y) 
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Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah (Y) Terhadap 

Tingkat Kecemasan Orang Tua di Rw 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan 

Cimanggis, Kota Depok. 
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BAB III 

  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rw 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan 

Cimanggis, Kota Depok. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret s/d 

Juli. 

3.1.1 Desain Penelitian 

3.2.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para sains 

dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian 

yang dilakukannya, maksud dari pengertian di atas adalah suatu kajian 

dasar untuk melakukan penelitian dengan fakta yang terbukti. 

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. 

Paradigma ini berakar pada paham ontology yang menyatakan bahwa 

realita itu ada (exist) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan 

hukum alam (natural laws). Positivisme menekankan bahwa objek 

yang dikaji harus berupa fakta, dan bahwa kajian harus mengarah 

kepada kepastian dan kecermatan (Yusuf, 2012:43). 

Penulis menggunakan paradigma positivistik karena paradigma 

tersebut menjadi sudut pandang utama penulis dalam menganalisis 
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permasalahan sehingga positivistik tersebut disebut sebagai sebuah 

paradigma(Suwardi,2010:60)
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Dalam penelitiian kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi 

bahwa suatu gejala itu dapat dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala 

bersifat kausal ( sebab  akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian 

dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan 

anatara variabel yang akan  diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai 

paradigma penelitian (Sugiyono, 2013:42). 

Paradigma positivistik memandang realitas atau gejala itu dapat 

diklasifikasikan, realitas tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan 

gejala bersifat sebab akibat. Proses penelitian yang bersifat deduktif diman 

untuk menjawab rumusan sebuah masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis (Sugiyono,2013:11). 

3.2.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan 

kuantitatif atau penelitian kuantitatif atau penelitian yang mengunakan 

paradigm.Penelitian kuantitatif bersumber dari paradigm positivism yang 

diperkenalkan August Comte abad ke-18 dsn telah mendominasi metode 

penelitian, baik untuk ilmu-ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu social. 

Paradigm kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran 
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variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik (Yusuf, 2012:50) 

 

3.2.3  Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian survei 

yang mana data dari responden dikumpulkan kemudian dianalisi dan diolah 

dengan menggunakan teori statistik sebagai alat pemecahan masalah yang 

dihadapi sehingga metode ini akan memberikan kepastian dalam 

pengambilan keputusan. Metode survey eksplanatif digunakan bila periset 

ingin mengetahui mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa 

yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Kriyantono ,2006:60). 

3.2.4 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Whitney (1960), 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termaksud 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena. Dalam hal ini untuk mengukur tingkat kecemasan orang tua warga 

Rw 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok akibat dari 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:80), Populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah orang tua 

di Rw 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.Penulis 

memilih populasi ini dikarenakan banyaknya orang tua yang 

memungkinkan adanya potensial terrhadap tayangan bagi orang tua. 

Penulis menyajikan rincian populasi  penelitiannya dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: Data jumlah orangtua di Rw 07 Kelurahan Tugu, 

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. 

 
Tabel 3.1 

Data Populasi Penelitian 
Sumber: Data Orangtua Rw 07Kelurahan Tugu 

 
Nama Jumlah 

RT 01 148 

RT 02 140 

RT 03 145 

RT 04 137 
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RT 05 148 

RT 06 140 

RT 07 144 

RT 08 145 

RT 09 142 

RT 10 139 

RT 11 135 

TOTAL 1563 

 

Dari seluruh jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan 

menggunakan teknik  Probability Sampling.Probability Sampling adalah 

cara atau teknik menarik atau mengambil sampel dari populasi secara 

random atau acak, dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam 

pupulasi mempunyai atau mendapat kesempatan yang sama untuk di ambil 

atau dipilih menjadi sampel (Yusuf, 2012:137). 

Tipe sampling probabilitas yang paling dasar adalah sampel 

random sederhana (simple random sample) dimana setiap individu 

(subjek), elemen, peristiwa, atau unit dalam populasi memiliki peluang 

yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel(Morissan, 2012:121). 

Penulis menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 
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                       N 
           n = ——— 
                  1 + Ne²  
  
  
 n =  Ukuran Sampel 

 N =  Ukuran Populasi 

e =  Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang di teliti 10% 

 1=  Angka constant 

  

 Maka  � = 怠.泰滞戴怠+怠.泰滞戴.岫待,怠岻2 

  � =93,98 

Bila di bulatkan  menjadi 94, maka jumlah sampel yang diambil penulis 

sebesar 94 orang. 

 

3.4 Operasional Variabel 

3.4.1 Operasional Variabel X 

 

Tabel  3.2 

OPERASIONAL VARIABEL X 
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Variabel 

X 

Dimensi Indikator   Skala 

Tayangan Program 

Berita 86 

1.Intensitas A.Net Tv menayangkan 

program berita 86 dari 

Senin sampai Minggu. 

B. Net Tv menayangkan 

program berita 86 pada 

pukul 21.00. 

C. Net Tv menayangkan 

program berita 86 

berdasarkan fakta. 

Skala 

Likert 

 

 2.Durasi  A. Net Tv menayangkan 

program berita 86 selama 

60 menit. 

B. Net Tv menayangkan 

program berita 86 selama 

420 menit dalam 

seminggu. 

C.  Net Tv menambahkan 

jam tayang program 

berita 86 menjadi 90 

menit. 

Skala 

Likert 

 3.Frekuensi A. Net Tv menayangkan 

program berita 86 satu kali 

dalam sehari. 

B. Net Tv menayangkan 

program berita 86 

sebanyak 7 kali dalam 

Skala 

Likert 
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3.4.2 Operasional Variabel Y 

 

 Tabel  3.3  

OPERASIONAL VARIABEL Y 

Variabel Y Dimensi Indikator Skala 

Tingkat Kecemasan 

Orang Tua 

diKelurahanTugu,Keca

matanCimanggis, Kota 

Depok. 

1.Gangguan 

Fisik 

2.Sulit 

Berkonsentrasi 

3.Khawatir 

4.Panik 

5.Ketakutan 

6.Gangguan 

Tidur 

A.Responden 

mengalami gangguan 

fisik seperti jantung 

berdebar, berkeringat, 

gemetar,pusing, dan 

lain-lain setelah 

menonton tayangan 

program berita 86 

mengenai kasus yang 

dapat membahayakan 

kesehatan dan 

keselamatan anak 

 

B.Responden menjadi  

sulit berkonsentrasi 

 

Skala 

Likert 

seminggu. 

C.Net Tv merubah jam 

tayang program berita 86 

menjadi 5 kali dalam 

seminggu. 
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setelah menonton 

tayangan berita 

mengenai kasus yang 

dapat membahyakan 

kesehatan dan 

keselamatan anak. 

 

C.Responden menjadi 

khawatir akan 

keselamatan anak 

 
D.Responden menjadi 

teringat-ingat akan 

pemberitaan kasus 

yang dapat 

membahayakan 

kesehatan dan 

keselamatan anak 

 
E.Responden menjadi 

takut anak akan 

menjadi korban  

mengenai kasus yang 

dapat membahayakan 

kesehatan dan 

keselamatan anak. 

 
F.Responden menjadi 

lebih waspada akan 
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keselamatan anak 

 
G.Responden menjadi 

panik setelah 

menonton tayangan 

berita mengenai kasus 

yang dapat 

membahayakan 

kesehatan dan 

keselamatan anak. 

 
H.Responden 

mengalami gangguan 

tidur setelah 

menonton tayangan 

berita mengenai kasus 

yang dapat 

membahayakan 

kesehatan dan 

keselamatan anak.di 

televisi 

 
I.Responden 

mengalami mimpi 

buruk setelah 

menonton tayangan 

berita mengenai kasus 

yang dapat 

membahayakan 
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kesehatan dan 

keselamatan anakdi 

televisi 

 

 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh 

mana suatu alat  ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu 

alat pengukur dapat dikatakan valid atau sahih atau sah apabila alat ukur 

tersebut telah digunalan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada 

5 jenis validitas yaitu validitas konstruk, validitas isi, validitas prediktif, 

validitas eksetrnal, dan validitas rupa.Uji validitas penelitian ini dapat 

dilakukan dengan validitas konstruk. (Yusuf, 2012:174) 

Uji validitas dapat dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing indicator dengan total skor konstruk. Atau 

bisa juga dibandingkan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel.Apabila r 

hitung lebih besar dari pada r tabel maka hasilnya valid sedangkan nilai r 

hitung lebih kecil dari r tabel maka hasilnya tidak valid. 

Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai pearson 

correlation dan sig (2-tailed). Jika nilai person correlation > nilai 

pembanding r- kritis, maka item tersebut valid. Atau jika nilai sig (2-tailed) 
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< 0,05 berarti item tersebut valid dan berlaku sebaliknya. r-kritis bisa 

menggunakan tabel r. 

Dengan rumus: 

   ��� = �∑諜超−岫∑諜岻岫∑超岻√n  ∑諜2−岫∑諜岻− �∑超2−岫�∑�岻2 

  Penulis akan melakukan uji validitas dengan sampel 20 orang 

dengan standar r 0,444 

Hasil uji validitas variabel (x) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Uji Validitas variabel (x) 

Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) Status 

• Intensitas 

- Pernyataaan 1 

- Pernyataan 2 

- Pernyataan 3 

• Durasi 

- Pernyataan 4 

- Pernyataan 5 

 

.657 

.707 

.657 

.687 

.582 

 

.002 

.000 

.002 

.001 

.007 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) Status 

- Pernyataan 6 

 

• Frekuensi 

- Pernyataan 7 

- Pernyataan 8 

- Pernyataan 9 

.717 

 

.532 

.657 

.707 

.000 

 

.016 

.002 

.000 

Valid 

 

Valid  

Valid  

Valid 

 

 

 

Hasil uji validitas variabel (Y) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Uji Validitas variabel (y) 

Pernyataan Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) Status 

• Tingkat Kecemasan 

Orang tua 
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Pernyataan Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) Status 

- Pernyataan 10 

- Pernyataan 11 

- Pernyataan 12 

- Pernyataan 13 

- Pernyataan 14 

- Pernyataan 15 

- Pernyataan 16 

 

- Pernyataan 17 

- Pernyataan 18 

 

- Pernyataan 19 

- Pernyataan 20 

- Pernyataan 21 

- Pernyataan 22 

- Pernyataan 23 

- Pernyataan 24 

.565 

.599 

.725 

.504 

.625 

.676 

.583 

.582 

.688 

.582 

.725 

.648 

.583 

.009 

.005 

.000 

.024 

.003 

.001 

.007 

.007 

.001 

.007 

.000 

.002 

.007 

Valid 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid  

Valid  

Valid  

valid 

Valid 

valid 

valid 

valid 
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Pernyataan Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) Status 

- Pernyataan 25 

- Pernyataan 26 

- Pernyataan 27 

 

.582 

.688 

.582 

.752 

.648 

.007 

.001 

.007 

.000 

.002 

valid 

valid 

valid 

valid 

valid 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

“Reliabilitas atau tingkat ketepatan atau consistency atau keajegan 

adalah tingkat kemampuan suatu alat atau instrument penelitian dalam 

mengumpulkan data atau informasi secara tetap atau konsisten atau secara 

ajeg dari individu”(Yusuf, 2012:184). 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran 

reliabilitas dengan cara One Shot  atau pengukuran sekali saja. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic 

Croancbach Alpha (a).suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Croanchbach alpha >0.5 
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rii = k           1 - ∑α2  

     k - 1           α 12 

Dimana rumus α2 = (∑X)2 – (∑X)2  

rii           = reliabilitas instrument 

k            = banyaknya butir pertanyaan 

∑α2             = jumlah butir pertanyaan 

α 12       = varians total 

 

Tabel 3.6 

Reliabilitas Variabel ( X ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.710 9 

 

 

Konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan yang berkaitan 

dengan variabel (X) dalam penelitian ini ditunjukan dengan koefisien 
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Cronbach Alpha yang melebihi nilai 0,5 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel (X) tersebut reliable. 

 

Tabel 3.7 

Reliabilitas Variabel ( Y ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.840 18 

 

Konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan yang berkaitan 

dengan variabel (Y) dalam penelitian ini ditunjukan dengan koefisien 

Cronbach Alpha yang melebihi nilai 0,5 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel (Y) tersebut reliable. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

3.6.1 Data Primer 

Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, yaitu berupa 

pertanyaan ilustrasi yang disusun secara detail dengan menggunakan daftar 
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pertanyaan guna memperoleh data berupa jawaban dari responden. Selain 

itu juga memperoleh data kuantitatif yang objektif. 

“Kuesioner penelitian menggunakan skala likert.Skala ini membedakan 

intensitas sikap atau perasaan seseorang terhadap suau hal tertentu.” 

(Yusuf,2012:167) 

Dengan skala Likert, komponen yang dapat terukur dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item instrument yang dapat berupa pertanyaan 

kemudian dijawab oleh responden. 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut 

menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan 

sebagainya sehingga menjadi lebih informatif bagi pihak lain. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu 

mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari 

sejumlah literature.Baik buku-buku, website dan lainnya yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
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menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

(Sugiyono, 2012:81) 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan Orang Tua di Rt 

008 Rw 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penulis 

menggunakan persamaan regresi linear sederhana,yaitu : 

Y =  欠 + 決� 

 Dengan : 

 欠 = (∑y)岾∑捲に峇−(∑捲)岫∑捲検岻� 岾∑捲に峇−岫∑捲岻に  

 決 = � (∑xy)−(∑捲)岫∑検岻� 岾∑捲に峇−岫∑捲岻に  

 Keterangan : 

 y = variabel terkait 

 x = variabel bebas 

 a = nilai intercept (konstan) 

 b = koefisien arah regresi 

 n = jumlah sampel 

 ∑ = jumlah keseluruhan 
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Analisis data menggunakan analisis uji regresi, dikaitkan setiap 

item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat negatif sampai dengan sangat positif, yang bisa berupa kata-kata. 

 

3.8 Uji Hipotesis Penelitian 

3.8.1 Uji t 

Dalam melakukan uji hipotesis berarti melakukan uji signifikansi 

yang berarti peneliti harus menentukan untuk menerima atau menolak 

hipotesis nol. Jika Ho diterima, maka H1 harus ditolak, dan jika Ho 

ditolak, maka H1 harus diterima. Untuk menentukan signifikansi statistic 

suatu penelitian, peneliti harus menentukan suatu level atau tingkat 

probablitias, atau tingkat signifikansi hipotesis nol yang akan diuji. 

(Morissan, 2012:283) 

Uji parametric (parametric test) merupakan instrument statistic yang 

digunakan untuk meneliti seberapa sering hasil pengamatan dapat terjadi 

semata-mata karena factor kebetulan.Uji parametik membuat asumsi mengenai 

populasi dari data yang diperoleh dari sampel. Salah satu metode uji paramerik 

adalah uji-t yang digunakan untuk membandingkan mean atau nilai rata-rata 

sampel yang diamati dengan nilai rata-rata yang diharapkan secara normal dari 

distribusi nilai rata-rata. Singkatnya, uji-t membandingkan nilai rata-rata satu 

sama lain untuk menentukan adanya signifikansi statistik. (Morissan,2012:331) 
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Uji-t yang diguakan adalah Uji-T Satu Sampel.Bentuk ‘klasik’ dari uji-t 

ini merupakan kegiatan pengujian ketika nilai rata-rata suatu sampel baru 

berbeda dari suatu nilai rata-rata populasi yang telah diketahui (�) dengan 

kondisi deviasi standar populasi tidak tersedia. (Morissan,2012:331) 

 Rumus: 

 

t=
諜−��/√� 

 

 

Maka hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

3.8.2 Uji F 

Menurut Sugiyono, (2008:264) uji F digunakan untuk menguji 

variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Selain 

itu dengn uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier yang 

digunakan sudah tepat atau belum. Rumusnya adalah: 

� = �態/�岫な − �態岻/岫� − � − な岻 

Keterangan : 

F = F hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan Ftabel 

R2= Korelasi parsial yang ditemukan 

n=  Jumlah sampel 
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K= Jumlah variabel bebas 

 

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah : 

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak 

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima 

 

Nilai signifikansi pada kolom sig.Didapatkan nilai sig = 0,000 (p < 0,05) artinya tayangan 

program berita 86 di NetTV memiliki pengaruh terhadap tingkat kecemasan orangtua. 

 

3.8.3 Uji Korelasi  

Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetehui keeratan hubungan 

antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi dalam tiga kriteria, yakni 

mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif dan tidak mempunyai 

hubungan. 

1. Rumus Uji Korelasi : 
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(Arikunto, 1997:186) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Subyek Penelitian 

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada 

responden kemudian dari hasil tersebut peneliti jabarkan. Dalam hal ini 

peneliti memaparkan hasil dari temuan data yang berkaitan dengan responden 

yang peneliti peroleh melalui kuesioner dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti meneliti pengaruh tayangan program berita 86 terhadap tingkat 

kecemasan orang tua (survey warga RW 07, Kelurahan Tugu, Kecamatan 

Cimanggis, Kota Depok). Didalam kuesioner terdapat 27 pernyataan yang 

terdiri dari 9 pernyataan untuk variabel X dan  18 pernyataan untuk variabel 

Y. Dari pernyataan tersebut kemudian peneliti bagikan kepada 94 responden 

yang merupakan orang tua di RW 07. 

4.1.1 Identitas Responden 

Identitas responden dalam penelitian ini yakni jenis kelamin dan usia 

responden, berdasarkan hasil jawaban responden, maka diperoleh data jenis 

kelamin responden sebagai berikut: 



78 

 

1 

 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persen 

Perempuan 61 64,9 

Laki-laki 33 35,1 

Total 94 100,00 

 
 

Sumber: Olahan data primer 
 

Dari data diatas dapat dilihat jumlah total responden 94orangtua 

yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 61 responden dan laki-laki 

berjumlah 33 responden. Dengan demikian sebagian besar responden yang 

menjawab kuesioner dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 

64,9%. 

 

Tabel 4.2 
Usia Responden 

Usia Jumlah Persen 

30-45 62 65,9 

45-60 32 34,1 

Total  100 100,00 

 
Sumber: Olahan data primer 
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Dari data diatas dapat dilihat dari total responden 94orangtua di 

RW 07 yang menjadi sampel, usia responden rata-rata adalah 30-45 tahun 

dengan total 62 responden atau 65,9%. 

 

 4.2 Hasil Penelitian 

Berdasarkan  dari hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada 

responden kemudian dari hasil tersebut peneliti jabarkan. Dalam hal ini 

peneliti memaparkan hasil dari temuan data yang berkaitan 

denganpengaruh tayangan program berita 86 terhadap tingkat kecemasan 

orang tua (survey warga RW 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, 

Kota Depok). Variabel X yaitu pengaruh tayangan program berita 86 dan 

variabel Y yaitu tingkat kecemasan orangtua.Didalam kuesioner terdapat 

27 pertanyaan  yang terdiri dari 9 pertanyaan untuk variabel X dan  18 

pertanyaan untuk variabel Y. Dari pertanyaan tersebut kemudian peneliti 

bagikan kepada 94 responden yang merupakan orangtua di RW 07. 

Adapun jawaban responden terhadap kuesioner penelitian sebagai berikut: 
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Frequency Table 
 

Tabel 4.3 

Pernyataan 1 

Net TV menayangkan program berita 86 dari Senin sampai Minggu 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 4 4.3 4.3 4.3 

SETUJU 44 46.8 46.8 51.1 

SANGAT SETUJU 46 48.9 48.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

4 orang (4,3%), setuju sebanyak 44 orang (46,8%),  yang sangat setuju sebanyak 

46 orang (48,9%) yang menyatakan Net Tv menayangkan program berita 86 dari 

Senin sampai Minggu. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa pengaruh tayangan program berita86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan 

orang tua. Dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemaan orang tua penulis 

memahami bahwa penayangan dari senin sampai minggu berpengaruh terhadap 

tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.4 

Pernyataan 2 

Net TV menayangkan program berita 86  pada pukul 21.00 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 12 12.8 12.8 12.8 

SETUJU 37 39.4 39.4 52.1 

SANGAT SETUJU 45 47.9 47.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

12 orang (12,8%), setuju sebanyak 37 orang (39,4%),  yang sangat setuju 

sebanyak 45 orang (47,9%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan Net Tv 

menayangkan program berita 86 pada pukul 21.00. Berdasarkan keterangan di 

atas, maka dapat diakatakan bahwa pengaruh tayangan program berita 86 di Net 

Tv terhadap tingkat kecemasan orang tua. Dikaitkan dengan variabel Y yaitu 

tingkat kecemasan orang tua penulis memahami bahwa penayangan pada pukul 

21.00 berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.5 

Pernyataan 3 

Net TV menayangkan program berita 86 berdasarkan fakta 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid TIDAK SETUJU 2 2.1 2.1 2.1 

RAGU-RAGU 10 10.6 10.6 12.8 

SETUJU 41 43.6 43.6 56.4 

SANGAT SETUJU 41 43.6 43.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 orang (2,1%), ragu-ragu sebanyak 10 orang (10,6%), setuju sebanyak 

41 orang (43,6%),yang sangat setuju sebanyak 41 orang (43,6%) dengan 

pernyataan indikator yang menyatakan Net Tv menayangkan program berita 86 

berdasarkan fakta. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa 

pengaruh tayangan program berita 86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan orang 

tua. Dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang tua penulis 

memahami bahwa penayangan yang berdasarkan fakta berpengaruh terhadap 

tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.6 

Pernyataan 4 

Net TV menayangkan program berita 86 selama 60 menit 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid TIDAK SETUJU 1 1.1 1.1 1.1 

RAGU-RAGU 7 7.4 7.4 8.5 

SETUJU 38 40.4 40.4 48.9 

SANGAT SETUJU 48 51.1 51.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 1 orang (1,1%), ragu-ragu sebanyak 7 orang (7,4%), setuju sebanyak 38 

orang (40,4%),yang sangat setuju sebanyak 48 orang (51,1%) dengan pernyataan 

indikator yang menyatakan Net Tv menayangkan program berita 86 selama 60 

menit. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa pengaruh 

tayangan program berita 86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan orang tua. 

Dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang tua penulis 

memahami bahwa penayangan yang ditayangkan selama 60 menit berpengaruh 

terhadap tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.7 

Pernyataan 5 

Net TV menayangkan program berita 86 selama 420 menit dalam satu 
minggu 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid TIDAK SETUJU 2 2.1 2.1 2.1 

RAGU-RAGU 18 19.1 19.1 21.3 

SETUJU 33 35.1 35.1 56.4 

SANGAT SETUJU 41 43.6 43.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 orang (2,1%), ragu-ragu sebanyak 18 orang (19,1%), setuju sebanyak 

33 orang (35,1%), sangat setuju sebanyak 41 orang (43,6%) dengan pernyataan 

indikator yang menyatakan Net Tv menayangkan program berita 86 selama 420 

menit dalam satu minggu. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan 

bahwa pengaruh tayangan program berita 86 di Net Tv terhadap tingkat 

kecemasan orang tua. Dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang 

tua penulis memahami bahwa penayangan yang ditayangkan selama 420 menit 

dalam satu minggu berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.8 

Pernyataan 6 

Net TV menambahkan jam tayang program berita 86 selama 90 menit 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 8 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 31 33.0 33.0 41.5 

SANGAT SETUJU 55 58.5 58.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

8 orang (8,5%), setuju sebanyak 31 orang (33,0%), sangat setuju sebanyak 55 

orang (58,5%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan Net Tv 

menambahkan jam tayang program berita 86 menjadi 90 menit. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa pengaruh tayangan program 

berita 86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan orang tua. Dikaitkan dengan 

variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang tua penulis memahami bahwa 

penambahan jam tayang menjadi 90 menit berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.9 

Pernyataan 7 

Net TV menayangkan program berita 86 satu kali dalam sehari 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid TIDAK SETUJU 2 2.1 2.1 2.1 

RAGU-RAGU 13 13.8 13.8 16.0 

SETUJU 38 40.4 40.4 56.4 

SANGAT SETUJU 41 43.6 43.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 2 orang (2,1%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (13,8%), setuju sebanyak 

38 orang (40,4%), sangat setuju sebanyak 41 orang (43,6%) dengan pernyataan 

indikator yang menyatakan Net Tv menayangkan program berita 86 satu kali 

dalam sehari. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa 

pengaruh tayangan program berita 86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan orang 

tua. Dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang tua penulis 

memahami bahwa penayangan yang ditayangkan satu kali dalam sehari 

berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.10 

Pernyataan 8 

Net TV menayangkan program berita 86 sebanyak 7 kali dalam satu 
minggu 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid TIDAK SETUJU 3 3.2 3.2 3.2 

RAGU-RAGU 13 13.8 13.8 17.0 

SETUJU 40 42.6 42.6 59.6 

SANGAT SETUJU 38 40.4 40.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 3 orang (3,2%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (13,8%), setuju sebanyak 

40 orang (42,6%), sangat setuju sebanyak 38 orang (40,4%) dengan pernyataan 

indikator yang menyatakan Net Tv menayangkan program berita 86 sebanyak 7 

kali dalam satu minggu. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan 

bahwa pengaruh tayangan program berita 86 di Net Tv terhadap tingkat 

kecemasan orang tua. Dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang 

tua penulis memahami bahwa penayangan yang ditayangkan sebanyak 7 kali 

dalam satu minggu  berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua. 

 
 

 

 

 

 



88 

 

1 

 

Tabel 4.11 

Pernyataan 9 

Net TV menayangkan program berita 86 menjadi 5 kali dalam seminggu 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 12 12.8 12.8 12.8 

SETUJU 37 39.4 39.4 52.1 

SANGAT SETUJU 45 47.9 47.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

12 orang (12,8%), setuju sebanyak 37 orang (39,4%), sangat setuju sebanyak 45 

orang (47,9%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan Net Tv merubah 

jam tayang program berita 86 menjadi 5 kali dalam seminggu. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa tetap ada pengaruh tayangan 

program berita 86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan orang tua. Dengan 

demikian, jika dikaitkan dengan variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang tua 

penulis memahami bahwa perubahan jam tayang menjadi 5 kali dalam seminggu 

berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua. 
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Tabel 4.12 

Pernyataan 10 

Saudara mengalami jantung berdebar setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 5 5.3 5.3 5.3 

SETUJU 45 47.9 47.9 53.2 

SANGAT SETUJU 44 46.8 46.8 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

5 orang (5,3%), setuju sebanyak 45 orang (47,9%), sangat setuju sebanyak 44 

orang (46,8%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

jantung berdebar setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. 

Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok mengalami jantung berdebar setelah menonton 

tayangan program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan 

variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa 

mengalami jantung berdebar merupakan akibat setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.13 

Pernyataan 11 

Saudara mengalami berkeringat setelah menonton tayangan program berita 
86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 6 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 31 33.0 33.0 39.4 

SANGAT SETUJU 57 60.6 60.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

6 orang (6,4%), setuju sebanyak 31 orang (33,0%), sangat setuju sebanyak 57 

orang (60,6%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

berkeringat setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok mengalami berkeringat setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X 

yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa mengalami 

berkeringat merupakan akibat setelah menonton tayangan program berita 86 di 

Net TV. 
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Tabel 4.14 

Pernyataan 12 

Saudara mengalami pusing setelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 8 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 54 57.4 57.4 66.0 

SANGAT SETUJU 32 34.0 34.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

8 orang (8,5%), setuju sebanyak 54 orang (57,4%), sangat setuju sebanyak 32 

orang (34,0%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

pusing setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok mengalami pusing setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu 

tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

mengalami pusing merupakan akibat setelah menonton tayangan program berita 

86 di Net TV. 
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Tabel 4.15 

Pernyataan 13 

Saudara menjadi berhalusinasi dan berimajinasi setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 9 9.6 9.6 9.6 

SETUJU 44 46.8 46.8 56.4 

SANGAT SETUJU 41 43.6 43.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

9 orang (9,6%), setuju sebanyak 44 orang (46,8%), sangat setuju sebanyak 41 

orang (43,6%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara menjadi 

berhalusinasi dan berimajinasi setelah menonton tayangan program berita 86 di 

Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 

07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok mengalami pusing setelah menonton 

tayangan program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan 

variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa 

warga menjadi berhalusinasi dan berimajinasi merupakan akibat setelah menonton 

tayangan program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.16 

Pernyataan 14 

Saudara menjadi tidak fokus setelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 8 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 32 34.0 34.0 42.6 

SANGAT SETUJU 54 57.4 57.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

8 orang (8,5%), setuju sebanyak 32 orang (34,0%), sangat setuju sebanyak 54 

orang (57,4%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara menjadi 

tidak fokus setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok menjadi tidak fokus setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu 

tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga menjadi 

tidak fokus merupakan akibat setelah menonton tayangan program berita 86 di 

Net TV. 
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Tabel 4.17 

Pernyataan 15 

Saudara mengalami kekacauan pikiran setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 7 7.4 7.4 7.4 

SETUJU 33 35.1 35.1 42.6 

SANGAT SETUJU 54 57.4 57.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

7 orang (7,4%), setuju sebanyak 33 orang (35,1%), sangat setuju sebanyak 54 

orang (57,4%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

kekacauan pikiran setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. 

Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok mengalami kekacauan pikiran setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika 

dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis 

memahami bahwa warga mengalami kekacauan pikiran merupakan akibat setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.18 

Pernyataan 16 

Saudara mengalami kecemasan setelah menonton tayangan program berita 
86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 13 13.8 13.8 13.8 

SETUJU 32 34.0 34.0 47.9 

SANGAT SETUJU 49 52.1 52.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

13 orang (13,8%), setuju sebanyak 32 orang (34,0%), sangat setuju sebanyak 49 

orang (52,1%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

kecemasan setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok mengalami kecemasan setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X 

yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

mengalami kecemasan merupakan akibat setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. 

 

 

 

 

 

 



96 

 

1 

 

Tabel 4.19 

Pernyataan 17 

Saudara mengalami kegelisahan setelah menonton tayangan program 
berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 8 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 32 34.0 34.0 42.6 

SANGAT SETUJU 54 57.4 57.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

8 orang (8,5%), setuju sebanyak 32 orang (34,0%), sangat setuju sebanyak 54 

orang (57,4%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

kegelisahansetelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok mengalami kegelisahan setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X 

yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

mengalami kegelisahan merupakan akibat setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.20 

Pernyataan 18 

Saudara mengalami keresahan setelah menonton tayangan program berita 
86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 8 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 43 45.7 45.7 54.3 

SANGAT SETUJU 43 45.7 45.7 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragusebanyak 

8 orang (8,5%), setujusebanyak 43 orang (45,7%), sangat setuju sebanyak 43 

orang (45,7%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

keresahan setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan 

keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok mengalami keresahan setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X 

yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

mengalami keresahan merupakan akibat setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.21 

Pernyataan 19 

Saudara tidak mengizinkan anaknya keluar pada malam hari setelah 
menonton tayangan program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 6 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 43 45.7 45.7 52.1 

SANGAT SETUJU 45 47.9 47.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragusebanyak 

6 orang (6,4%), setujusebanyak 43 orang (45,7%), sangat setuju sebanyak 45 

orang (47,9%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara tidak 

mengizinkan anaknya keluar pada malam hari setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat 

diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok tidak 

mengizinkan anaknya keluar pada malam hari setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X 

yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

tidak mengizinkan anaknya keluar pada malam hari merupakan akibat setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.22 

Pernyataan 20 

Saudara menjadi takut anaknya melakukan tindakan kriminal setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 15 16.0 16.0 16.0 

SETUJU 26 27.7 27.7 43.6 

SANGAT SETUJU 53 56.4 56.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragusebanyak 

15 orang (16,0%), setujusebanyak 26 orang (27,7%), sangat setuju sebanyak 53 

orang (56,4%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara menjadi 

takut anaknya melakukan tindakan kriminalsetelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan 

bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok menjadi takut 

anaknya melakukan tindakan kriminal setelah menonton tayangan program berita 

86 di Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan 

program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga menjadi takut 

anaknya melakukan tindakan kriminal merupakan akibat setelah menonton 

tayangan program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.23 

Pernyataan 21 

Saudara menjadi takut anaknya ikut bergabung dengan gerombolan anak 

jalanan setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulati
ve 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 8 8.5 8.5 8.5 

SETUJU 46 48.9 48.9 57.4 

SANGAT SETUJU 40 42.6 42.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragusebanyak 

8 orang (8,5%), setujusebanyak 46 orang (48,9%), sangat setuju sebanyak 40 

orang (42,6%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara menjadi 

takut anaknya ikut bergabung dengan gerombolan anak jalanan setelah menonton 

tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka 

dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok 

menjadi takut anaknya ikut bergabung dengan gerombolan anak jalanan setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika 

dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis 

memahami bahwa warga menjadi takut anaknya ikut bergabung dengan 

gerombolan anak jalanan merupakan akibat setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.24 

Pernyataan 22 

Saudara mengalami perasaan yang tidak menentu setelah menonton 

tayangan program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 9 9.6 9.6 9.6 

SETUJU 55 58.5 58.5 68.1 

SANGAT SETUJU 30 31.9 31.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragusebanyak 

9 orang (9,6%), setujusebanyak 55 orang (58,5%), sangat setuju sebanyak 30 

orang (31,9%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan saudara mengalami 

perasaan yang tidak menentu setelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 

Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok mengalami perasaan yang tidak menentu 

setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV`. Dengan demikian, jika 

dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV penulis 

memahami bahwa warga mengalami perasaan yang tidak menentu merupakan 

akibat setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.25 

Pernyataan 23 

Saudara mengalami kebingungan setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 10 10.6 10.6 10.6 

SETUJU 43 45.7 45.7 56.4 

SANGAT SETUJU 41 43.6 43.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-

ragusebanyak 10 orang (10,6%), setujusebanyak 43 orang (45,7%), sangat 

setuju sebanyak 41 orang (43,6%) dengan pernyataan indikator yang 

menyatakan saudara mengalami kebingungan setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat 

diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok 

mengalami kebingungan setelah menonton tayangan program berita 86 di 

Net TV`. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu 

tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

mengalami kebingungan merupakan akibat setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV. 
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Tabel 4.26 

Pernyataan 24 

Saudara mengalami trauma setelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 7 7.4 7.4 7.4 

SETUJU 31 33.0 33.0 40.4 

SANGAT SETUJU 56 59.6 59.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 7 orang (7,4%), setuju sebanyak 31 orang (33,0%), sangat setuju 

sebanyak 56 orang (59,6%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan 

saudara mengalami trauma setelah menonton tayangan program berita 86 

di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan bahwa 

warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok mengalami trauma 

setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Dengan 

demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan program berita 

86 di Net TV penulis memahami bahwa warga mengalami trauma 

merupakan akibat setelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV. 
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Tabel 4.27 

Pernyataan 25 

Saudara mengalami insomniasetelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 9 9.6 9.6 9.6 

SETUJU 31 33.0 33.0 42.6 

SANGAT SETUJU 54 57.4 57.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 9 orang (9,6%), setuju sebanyak 31 orang (33,0%), sangat setuju 

sebanyak 54 orang (57,4%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan 

saudara mengalami insomnia setelah menonton tayangan program berita 

86 di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diakatakan 

bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok mengalami 

insomnia setelah menonton tayangan program berita 86 di Net TV. 

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan 

program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga mengalami 

insomnia merupakan akibat setelah menonton tayangan program berita 86 

di Net TV. 
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Tabel 4.28 

Pernyataan 26 

Saudara mengalami kesulitan memejamkan mata setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 12 12.8 12.8 12.8 

SETUJU 33 35.1 35.1 47.9 

SANGAT SETUJU 49 52.1 52.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 12 orang (12,8%), setuju sebanyak 33 orang (35,1%), sangat 

setuju sebanyak 49 orang (52,1%) dengan pernyataan indikator yang 

menyatakan saudara mengalami kesulitan memejamkan mata setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Berdasarkan keterangan 

di atas, maka dapat diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok mengalami kesulitan memejamkan mata setelah 

menonton tayangan program berita 86 di Net TV. Dengan demikian, jika 

dikaitkan dengan variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV 

penulis memahami bahwa warga mengalami kesulitan memejamkan mata 

merupakan akibat setelah menonton tayangan program berita 86 di Net 

TV. 
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Tabel 4.29 

Pernyataan 27 

Saudara menjadi tidak nyenyak tidur setelah menonton tayangan program berita 
86 di Net TV 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid RAGU-RAGU 6 6.4 6.4 6.4 

SETUJU 32 34.0 34.0 40.4 

SANGAT SETUJU 56 59.6 59.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 
Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 6 orang (6,4%), setuju sebanyak 32 orang (34,0%), sangat setuju 

sebanyak 56 orang (59,6%) dengan pernyataan indikator yang menyatakan 

saudara menjadi tidak nyenyak tidur setelah menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat 

diakatakan bahwa warga RW 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok 

menjadi tidak nyenyak tidur setelah menonton tayangan program berita 86 

di Net TV. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan variabel X yaitu 

tayangan program berita 86 di Net TV penulis memahami bahwa warga 

menjadi tidak nyenyak tidur  merupakan akibat setelah menonton tayangan 

program berita 86 di Net TV. 

  

 
 
Charts 
 

Uji Normalitas 
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 4.2.1  Analisis Data Korelasi 
 
 4.2.1.1 Analisis Korelasi 
 
 Korelasi merupakan teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk 

mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua 

variabel tersebut dapat terjadi karena adanyan hubungan sebab akibat atau dapat 

pulanterjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila 

perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain 

secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi 

negatif). 
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Dalam memaparkan hasil uji korelasi penelitian ini peneliti menggunakan 

uji korelasi parsial dimana penulis mengukur keeratan hubungan (korelasi) antara 

variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas 

untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. 

Analisis korelasi parsial (partial correlation) melibatkan dua variabel, satu 

buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap 

sebagai variabel kontrol. 

Nilai korelasi berkisar anatar 1 sampai -1, nilai semakin mendekati angka 

1 atau -1 berarti berhubungan anatar dua variabel semakin kuat. Sebaliknnya, jika 

nilai mendekati 0 berati hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai 

positif menunjukan hubungan searah (X naik, maka Y naik) sementara nilai 

negatif menunjukan hubungan terbalik (X naik, maka Y turun). 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel 

independent (Tayangan Program Berita 86 Di Net TV). Melalui analisis korelasi 

ini akan di cari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Tingkat kecemasan orang tua) 

Berikut adalah hasil uji korelasi antara variabel X dan variabel Y yang 

diuji oleh penulis: 

 

 
Correlations 

 

TAYANGAN 
PROGRAM 
BERITA 

TINGKAT 
KECEMASAN 

TAYANGAN 
PROGRAM BERITA 

Pearson Correlation 1 .691**  

Sig. (2-tailed)  .000 
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N 94 94 

TINGKAT 
KECEMASAN 

Pearson Correlation .691**  1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Sumber  : Output SPSS ( Data diolah penulis 2018 ) 

 

Hubungan korelasi antara tayangan program berita 86 di Net Tvdengan 

tingkat kecemasan orang tua adalah sangat kuat yang ditunjukan dengan nilai 

korelasi mendekati +1 yaitu 0,691. Dengan Sig. sama dengan 0,00< 0,05 dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel. Tanda 

positif menunjukan bahwa korelasi yang terjadi antara tayangan program berita 86 

di Net TVterhadap tingkat kecemasan orang tua berbanding lurus  artinya semakin 

besar tayangan program berita 86 di Net TV maka semakin tinggi tingkat 

kecemasan orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh tayangan program 

berita 86 di Net Tv terhadap tingkat kecemasan orang tua adalah signifikan atau 

searah. 

 

 

4.2.1.2 Analisis Determinasi 

 Menurut Imam Gazali dalam jurnal (Rivera, 2015:71) kegunaan nilai 

determinasi adalah untuk menunjukan sampai berapa besar variasi perubahan 

variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel independen. 

Batasan dari nilai koefesien determinasi ini adalah 0<R2<1.  Apabila nilai 
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koefesien determinasi sebesar 1 (100%), maka menunjukan adanya hubungan 

yang sempurna sedangkan nilai determinasi sebesar 0 (nol) maka menunjukan 

tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel yang 

diprediksi (Imam Gazali,2009). 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .691a .477 .472 4.397 

a. Predictors: (Constant), Tayangan Program Berita 
b. Dependent Variable: Tingkat Kecemasan 
 
Sumber : Output SPSS 22 (diolah oleh penulis) 

 
Dari hasil pengujian pada Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa didapatkan R 

square atau koefisien determinan sebesar 0,477 atau 47,7% hal ini menunjukan 

bahwa tingkat kecemasan orang tua dipengaruhi variabel independen yang dipakai 

dalam penulisan ini yakni tayangan program berita sebesar 47,7% dan masih ada 

pengaruh dari faktor lainnya yaitu 52,3% oleh variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penulisan ini. 

 

 4.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis Regresi Linear Sederhana adalah hubungan secara linear antara 

suatu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel 

independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Bila skor variabel 

bebas diketahui maka skor variabel terikat dapat diprediksi besarnya. Analisis 

Y = a + bX 
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regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan 

variabel bebasnya.arah hubungan antar variabel 

 

 

Keterangan : 

Y :Variabel dependen 

a :variabel independen 

b :Konstanta regresi 

x :Nilai turunan atau peningkatan variabel bebas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.556 5.024  6.679 .000 

PROGRAM 
BERITA 

1.176 .128 .691 9.167 .000 

a. Dependent Variable: TINGKAT KECEMASAN 
 

Bedasarkan hasil komputasi data dengan SPSS, diperoleh hasil untuk analisi 

regrasi sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 33.556 + 1.176 

 

Bedasarkan model persamaan regrasi yang diperoleh maka analisi regrasi 

dapat di jelaskan sebagai berikut: 
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a. Konstanta sebesar 33.556 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

variabel X maka nilai variabel Y sebesar 33.556 

b. Koefisien regrasi X sebesar 1.176 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 nilai variabel X maka nilai variabel Y akan bertambah 

sebesar 1.176 atau 117 %. 

Berdasarkan interpretasi diatas, persamaan regresi tersebut menunjukan 

bahwa seua koefisien regresi mempunyai tanda positif yang berarti apabila 

nilai-nilai darii varibel independen yaitu tayangan program berita 

ditingkatkan maka akan mendorong peningkatan variabel dependen yaitu 

tingkat kecemasan orang tua. 

4.2.3 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) 

anatara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai F seperti pada 

Tabel 4.14 berikut. 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1624.481 1 1624.481 84.033 .000b 

Residual 1778.498 92 19.331   

Total 3402.979 93    

a. Dependent Variable: TINGKAT KECEMASAN 
b. Predictors: (Constant), PROGRAM ACARA 
 

Sumber: output SPSS 22 (diolah oleh penulis) 

Untuk melihata pakah signifikasi berpengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen serta mengetahui apakah persamaan regrei yang akan 
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dibuat dipakai atau tidak untuk memprediksi variabel dependennya, maka 

digunakan uji F atas Anova. 

1. Ha : Terdapat pengaruh  signifikan antara tayangan program berita 86  di 

Net TV terhadap tingkata kecemasan orang tua. 

2. Ho : Tidak Terdapat pengaruh  signifikan antara tayangan program berita 

86  di Net TV terhadap tingkata kecemasan orang tua. 

Berdasarkan hasil uji Anova atau F test pada tabel 4.14 didapatkan Fhitung 

sebesar 84.033 dan Ftabel 3.94 (lihat pada lampiran tabel F). Dari uji hasil 

koefesien regresi bersama-sam diatas diperoleh signifikasi 0,000 karena Fhitung > 

Ftabel, dengan demikian didapat hasil: 

F hitung (84.033) > F tabel (3.94) 

 

Dengan tingkat signifikasi0,000 < 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak artinya variabel tayangan program berita berpengaruh secara 

bersama-sama atau simultan terhadap variabel tingkat kecemasan. 

Hal ini berarti bahwa tayangan program berita 86 di Net TVsecara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecemasan orang tua warga Rw 07 Kel. 

Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok.Hal ini dapat diinterpretasi bahwa semakin 

sering menonton ayangan program berita 86 maka tingkat kecemasan orang tua  

semakin meningkat. 

 

4.3 Pembahasan  
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Untuk mengetahuimengenai pengaruh Tayangan Program Berita 86 

di Trans TV Terhadap Tingkat Kecemasan Orangtua (survey RW 07 

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok). Penulis 

menggunakan teori Kultivasi. Menurut teori Kultivasi efek media massa 

tidak secara langsung menerpa khalayak teori ini memperediksikan dan 

menjelaskan pembentukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan jangka 

panjang tentang dunia sebagai hasil dari mengkonsumsi isi media. Hubungan 

antara teori Kultivasi terhadap tayangan program berita 86 di Net TV yaitu bahwa 

akibat mengkonsumsi isi media berupa tayangan program berita 86 di Net TV 

dalam jangka waktu yang panjang maka audience dapat membentuk persepsi, 

pemahaman, dan keyakinan mereka masing-masing terhadap program tersebut. 

Persepsi mereka dapat menimbulkan kecemasan  

Dari uraian di atas maka peneliti mendapatkan hasil dari variabel (x) 

dan variabel (y), variabel X yaitu tayangan program berita 86 di Net TV dan 

variabel Y yaitu tingkat kecemasan orang tua di RW 07 Kelurahan Tugu, 

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pertanyaan variabel x terdiri dari1 

indikator yaitu tayangan program berita 86 dengan menggunakan 3 dimensi 

yaitu intensitas, durasi, dan frekuensi. Pertanyaan variabel y terdiri dari 1 

indikator yaitu tingkat kecemasan orangtua di RW 07, Kelurahan Tugu, 

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Dengan menggunakan 6 dimensi yaitu 

Gangguan, Sulit berkonsentrasi, khawatir, ketakutan, panik, gangguan 

tidur.Hasil data penelitian merupakan data kuantitatif yang mengacu pada 
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perolehan skor yang di jawab oleh responden (orangtua di RW 07) ketika 

mengisi kuesioner.  

Berdasarkan hasil kuesioner dari responden yang menjawab tayangan 

program berita (variabel X) 86 di Net Tv yang diduga sebagai pengaruh 

timbulnya tingkat kecemasan orang tua warga Rw 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis Kota Depok, dengan indikator yang diturunkan menjadi 

pernyataan yang dijawab responden mka dihasilkan kesimpuln sebagai 

berikut: 

a. Pada Dimensi intensitas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 46,8% atau rata-rata 43 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”.Tanggapan 

responden sebanyak 43,2% atau rata-rata 41 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 9,2% atau 

rata-rata 9 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”. 

Tanggapan responden sebanyak 1,0% atau rata-rata 1 responden 

memberikan jawaban pada skala “Tidak Setuju”. 

b. Pada Dimensi durasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 51,0% atau rata-rata 48 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 36,1% atau rata-rata 34 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 11,6% atau 

rata-rata 11 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”. 
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Tanggapan responden sebanyak 1,6% atau rata-rata 1 responden 

memberikan jawaban pada skala “Tidak Setuju” 

c. Pada Dimensi frekuensi diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 43,9% atau rata-rata 41 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 40,8% atau rata-rata 38 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 13,4% atau 

rata-rata 12 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”. 

Tanggapan responden sebanyak 2,6% atau rata-rata 2 responden 

memberikan jawaban pada skala “Tidak Setuju” 

Berdasarkan hasil kuesioner dari responden yang menjawab tingkat 

kecemasan orang tua (variabel Y) warga Rw 07 Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, 

Kota Depok yang diduga sebagai akibat dari menonton tayangan program 

berita 86 di Net TV, dengan indikator yang diturunkan menjadi pernyataan 

yang dijawab responden mka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:  

a. Pada Dimensi gangguan  diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 47,1% atau rata-rata 44 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 46,1% atau rata-rata 43 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 6,7% atau 

rata-rata 6 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”. 

b. Pada Dimensi sulit berkonsentrasi  diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tanggapan responden sebanyak 52,8% atau rata-rata 50 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 38,6% atau rata-rata 36 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 8,5% atau 

rata-rata 8 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”. 

c. Pada Dimensi khawatir  diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 51,7% atau rata-rata 49 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 37,9% atau rata-rata 36 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 10,2% atau 

rata-rata 9 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”. 

d. Pada Dimensi ketakutan  diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 48,9% atau rata-rata 46 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 40,7% atau rata-rata 38 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 10,3% atau 

rata-rata 10 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”.  

e. Pada Dimensi panik  diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tanggapan responden sebanyak 45,0% atau rata-rata 42 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 45,7% atau rata-rata 43 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 9,2% atau 

rata-rata 9 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”.  
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f. Pada Dimensi gangguan tidur  diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tanggapan responden sebanyak 56,3% atau rata-rata 53 responden 

mayoritas memberikan jawaban pada skala “sangat setuju”. Tanggapan 

responden sebanyak 34,0% atau rata-rata 32 responden memberikan 

jawaban pada skala “Setuju”. Tanggapan responden sebanyak 9,6% atau 

rata-rata 9 responden memberikan jawaban pada skala “Ragu-ragu”.  

Berdasarkan hasil uji korelasi anatar variabel X dan variabel Y diatas 

didapat hasil yaitu 0,691 yang artinya korelasi antara variabel X dan 

variabel Y berdasarkan tabel koefesien korelasi (r) yaitu kuat. 

Berdasarkan hasil uji regrei linear sederhana dapat disipulkan bahwa 

variabel X memiliki nilai positif, berarti tiap kenaikan 1 satuan variabel X, 

maka variabel Y akan naik sebesar 1.176 atau bisa diartikan juga jika 

responden setuju adanya pengaruhan tayangan program berita 86 di Net Tv 

terhadap tingkat kecemasan orang tua warga Rw 07 Kel. Tugu Kec. 

Cimanggis, Kota Depok. Dan dari hasil pengujian determinasi, diketahui 

bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,477 artinya bahwa variabel 

independen tersebut berpengaruh sebesar 47,7% terhadap variabel dependen 

dan masih ada pengaruh dari faktor lainya yaitu 52,3% oleh vriabel lainya yang tidak 

diteliti dalam penulisan ini.. 

Hasil uji F menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 84.033 lebih 

besar dari Ftabel sebesar 3.94 dan nilai signifikasi kurang dari 0,05 

sehingga Ha diterima dan Ho ditolak artinya variabel kualitas pelayanan 
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bebrpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tingkat kecemasan 

orang tua. 

Hasil uji t menunjukan bahwa nilah t-hitung sebesar 9.167 lebih besar dari 

t-tabel sebesar 1.986 dan nilai signifikasi kurang 0,05nsehingga tayangan program 

berita 86 di Net TV berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kecemasan orang tua di RW 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota 

Depok. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pengolahan data SPSS yang telah dilakukan 

peneliti mengenai pengaruh tayangan program berita 86 di Net TV terhadap 

tingkat kecemasan orang tua (survey warga RW 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan 

Cimanggis, Kota Depok) maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa 

variabel X memiliki nilai positif, berarti tiap kenaikan 1 satuan variabel X, 

maka variabel Y akan naik sebesar 1,176 atau 117%. Atau bisa diartikan juga 

jika semakin sering tayangan program berita 86 di Net Tv maka akan 

berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua di RW 07 Kelurahan Tugu, 

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. 

b. Dari hasil pengujian determinasi, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi 

(R2) adalah 0,477 menunjukan bahwa tingkat kecemasan orang tua di RW 07 

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dipengaruhi variabel 

independen yang dipakai dalam penulisan ini yakni tayangan program berita 

86 di Net Tv sebesar 47,7% dan masih ada pengaruh dari faktor lainya yaitu 

52,3% oleh vriabel lainya yang tidak diteliti dalam penulisan ini. 

c. Hasil uji F menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 84.033 lebih besar dari 

Ftabel sebesar 3.94 dan nilai signifikasi kurang dari 0,05 sehingga Ho diterima 

dan Ha ditolak artinya variabel tayangan program berita 86 di Net TV 
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berpengaruh terhadap variabel tingkat kecemasan orang tua di RW 07 

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. 

d. Hasil uji t menunjukan bahwa nilah t-hitung sebesar 9.167 lebih besar dari t-

tabel sebesar 1.986 dan nilai signifikasi kurang 0,05nsehingga tayangan 

program berita 86 di Net TV berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kecemasan orang tua di RW 07 Kelurahan Tugu, Kecamatan 

Cimanggis, Kota Depok. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hal tersebut saran yang dapat dikemukakan dalah sebagai berikut: 

5.2.1 Akademis 

Dalam penelitisn ini diharapkan nantinya akan ada penelitian lain 

tentang pengaruh tayangan program berita dengan menggunakan teori 

terapan yang berbeda. 

5.2.2 Praktisi 

1. Bagi medianya yaitu Net TV, hendaknya program berita 86 yang 

ditayangkan tidak berlebihan sehingga akibat perbuatan dari satu 

pihak, pihak yang lain dirugikan. Dan setiap tayangan yang 

disajikan harus dapat dikontrol oleh lembaga pensensoran 

televisi. Karena tidak semua potongan gambar layak untuk 

disajikan atau diperlihatkan kepada masyarakat, karena tidak 

semua masyarakat dapat menyerap dengan baik apa yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. 
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2. Peran orang tua sebagai pendidik utama merupakan hal 

terpenting untuk memperhatikan anak-anaknya agar lebih 

waspada terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan dan 

keselamatannya. Orangtua juga perlu memberikan masukan atau 

mendampingi anak-anaknya saat menonton televisi agar dapat 

mengenali yang mana hal-hal positif dan yang mana hal-hal yang 

negatif. 

3. Untuk mengembangkan Ilmu Komunikasi mengenai pengaruh 

media massa, diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti dengan menggunakan topik yang sama, hendaknya 

meneliti kecemasan yang ditimbulkan oleh faktor lain yang 

dimana tidak dapat ditemukan dalam penelitian sebelumnya. 
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KUESIONER 

A. Petunjuk pengisian 
1. Pilihlah satu jawaban dari setiap pernyataan yang sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya. 
2. Jawaban yang anda berikan hanya akan digunakan sebagai data penelitian. 
3. Dalam angket tersedia jawaban alternatif dengan ketentuan sebagai berikut. 

 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

4. Berilah tanda ( √ ) pada alternatif jawaban yang sudah tersedia dan sesuai dengan 
keadaan sesungguhnya. 

5. Untuk kesediaan anda mengisi angket ini, peneliti sampaikan terima kasih. 
6. Selamat bekerja. 

 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

 

ACARA : TAYANGAN PROGRAM BERITA 86 DI NET TV   

No Dimensi Pernyataan suatu variabel X SS S KS TS STS 
1 Intensitas 1. Net TV menayangkan program 

berita 86 dari Senin sampai Minggu. 
2. Net TV menayangkan program 

berita 86  pada pukul 21.00. 
3. Net TV menayangkan program 

berita 86 berdasarkan fakta. 
 

     

2 Durasi 4. Net TV menayangkan program 
berita 86 selama 60 menit 

5. Net TV menayangkan program 
berita 86 selama 420 menit dalam 
satu minggu 

6. Net TV menambahkan jam tayang  
program berita 86 menjadi 90 menit 

     

3 Frekuensi 7. Net TV menayangkan program 
berita 86 satu kali dalam sehari. 
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8. Net TV menayangkan program 
berita 86 7 kali dalam seminggu. 

9. Net TV merubah jam tayang 
program berita 86 menjadi 5 kali 
dalam seminggu. 

 

 

No Dimensi Pernyataan suatu variabel Y SS S KS TS STS 
 
1 

Gangguan 10. Saudara mengalami jantung 
berdebar setelah menonton 
tayangan program berita 86 di Net 
TV. 

11. Saudara mengalami berkeringat 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV. 

12. Saudara mengalami pusing setelah 
menonton tayangan program berita 
86 di Net TV. 

     

2 Sulit 
Berkonsentrasi 

13. Saudara menjadi berhalusinasi dan 
berimajinasi setelah menonton 
tayangan program berita 86 di Net 
TV. 

14. Saudara menjadi tidak fokus 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV  . 

15. Saudara mengalami kekacauan 
pikiran setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV. 

     

3 Khawatir 16. Saudara mengalami kecemasan 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV 

17. Saudara mengalami kegelisahan 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV 

18. Saudara mengalami keresahan 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV 

     

4 Ketakutan 19. Saudara tidak mengizinkan 
anaknya keluar pada malam hari 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV. 

20. Saudara menjadi takut anaknya 
melakukan tindakan kriminal 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV 

21. Saudara menjadi takut anaknya ikut 
bergabung dengan gerombolan 
anak jalanan setelah menonton 
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tayangan program berita 86 di Net 
TV 

5 Panik 22. Saudara mengalami perasaan yang 
tidak menentu setelah menonton 
tayangan program berita 86 di Net 
TV  

23. Saudara mengalami kebingungan 
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV  

24. Saudara mengalami trauma setelah 
menonton tayangan program berita 
86 di Net TV  

     

6 Gangguan 
Tidur 

25. Saudara mengalami insomnia  
setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV 

26. Saudara menjadi sulit memejamkan 
mata setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV  

27. Saudara menjadi tidak nyenyak 
tidur setelah menonton tayangan 
program berita 86 di Net TV. 
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 Riwayat Hidup 
 

Data Pribadi 

           

     

Nama     : Aan Daryanto  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Status Perkawinan  : Belum Menikah 

Tempat, Tanggal Lahir  : Cilacap, 17-Jun-1989 

Berat dan Tinggi Badan : 55 kg dan 169 cm  

Alamat    : Jl. Praja Dalam F No. 5F - Jaksel 

Nomor Hp    : 0877 7717 3133 

Kewarganegaraan   : Indonesia 

E-mail    : andarian08@gmail.com 

 

 

  

Pendidikan Formal 
 

1995 – 2001 : SD N 05 Karang Reja, Cimanggu, Cilacap  

2001 – 2004 : SMP N 3 Majenang, Cilacap. 

2004 – 2007 :  SMA  N 1 Majenang, Cilacap. 
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UJI CORELLATION (KORELASI) 

 

 

Correlations 

 
PROGRAM 

ACARA 

TINGKAT 

KECEMASAN 

PROGRAM ACARA Pearson Correlation 1 .691** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 94 94 

TINGKAT KECEMASAN Pearson Correlation .691** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 94 94 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

UJI REGRESSION 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 PROGRAM 

ACARAb 
. Enter 

a. Dependent Variable: TINGKAT KECEMASAN 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .691a .477 .472 4.397 

a. Predictors: (Constant), PROGRAM ACARA 

b. Dependent Variable: TINGKAT KECEMASAN 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENYEBARAN KUESIONER 
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