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ABSTRAKSI 

 

JUDUL  PENGARUH BERITA INFOTAINMENT INSERT INVESTIGASI  
TERHADAP PRILAKU MAHASISWI DI PONDOKAN RT.03 
KELURAHAN SIMPANG BARU PEKANBARU 

 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam  penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku mahasiswi dipondokan 
RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru. Setelah diteliti sesuai dengan permasalahan, 
maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap 
prilaku mahasiswi dipondokan RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru. 

Sedangkan populasi dalam penelitian adalah 10 % dari 283 orang, maka 
jumlahnya 74 orang mahasiswi pondokan RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru, 
dan dijadikan subjek penelitian.  Dengan menggunakan teknik random sampling 
menggunakan rumus slovin yaitu dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat 
kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10 %   
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untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian penulis menggunakan angket 
dan dokumentasi. Setelah terkumpul data selanjutnya dikelompokkan secara kuantitatif 
dan persentase dengan menggunakan tabel. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan 
deskriftif kuantitatif. Maka dapat disimpulkan pengaruh berita infotainment insert 
investigasi terhadap prilaku mahasiswi dipondokan RT.03 Kelurahan Simpang Baru 
Pekanbaru yaitu cukup mempunyai pengaruh dengan jumlah nilai 59,15%. 
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          Penulis  

 

 

          Hartini Listriana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Secara etimologis televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan 

“visi” ( vision) yang berarti penglihatan. Segi jauhnya diusahakan oleh prinsip 

radio dan segi penglihatannya oleh gambar. Sebab televisi pada hakekatnya adalah 

perpaduan radio (broadcast) dan film (motion picture). Para penonton di rumah 

tidak mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada unsur-unsur radio dan 

juga tidak mungkin melihat gambar yang bergerak pada layar televisi jika tidak 

ada unsur-unsur film. 

Televisi merupakan media dari komunikasi massa, sebagai alat educatif, 

informatif, persuasif, multivatif yang mudah dapat dipahami dan mudah 

mempengaruhi masyarakat penonton baik itu dari kalangan orang tua, anak-anak 

dan remaja. Televisi pertama kali di Indonesia yaitu Televisi Republik Indonesia 

(TVRI) mulai mengudara sejak tanggal 17 Agustus 1962, berdasarkan Keputusan 

Menteri Penerangan No. 04A/Kep/Menpen/1993 lahirlah beberapa stasiun swasta, 

diantaranya adalah RCTI berdiri pada tahun 1989, SCTV berdiri pada tahun 1990, 

TPI pada tahun 1991, ANTV pada tahun 1993 dan Indosiar berdiri pada tahun 

1995 (Day, 2004:5). 

Maraknya pertelevisian di Indonesia membuat para penikmat acara televisi 

mempunyai hiburan tersendiri, tergantung dari selera penonton itu sendiri. 

Banyaknya siaran yang di tayangkan kadang membuat kita bingung yang mana 

yang harus kita tonton. Digolongkan acara televisi yang peneliti ingin jelaskan di 
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sini adalah siaran berita infotainment,  yang sangat disenangi para ibu-ibu dan 

remaja puteri. 

Infotainment tumbuh dan mulai menguasai tayangan televisi Indonesia 

menggantikan tayangan lainnya. Menurut pengamatan penulis, sepintas memang 

tidak berbeda tayangan hiburan dan infotainment. Bedanya, infotainment 

merupakan tayangan gosip para pekerja seni (selebriti) yang dibuat melalui 

penelusuran atau investigasi. Dikaitkan dengan jurnalisme, tampaknya 

infotainment merupakan spesifikasi baru. Lahir di Indonesia setelah di 

promosikannya investigatif reporting yakni jurnalisme yang menganut paham 

pendalaman.  

Acara yang disiarkan televisi tersebut yang bersifat audio visual 

mempunyai pengaruh besar terhadap penonton. Dan pengaruh ini bisa positif dan 

negatif, sebab itu usaha yang harus dipikirkan dan yang harus dilakukan, ialah 

bagaimana pengaruh positifnya dapat ditingkatkan sedang pengaruh negatifnya 

dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini banyak bergantung kepada mata acara 

dan mutu siaran yang disalurkan melaui jaringan televisi, tidak kurang pentingnya 

pengawasan orang tua terhadap anak- anaknya yang gemar menonton siaran 

televisi (Rousydiy, 1989:221). 

Masyarakat sebagai lingkungan tertier (ketiga) adalah lingkungan yang 

terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Dengan 

maju pesatnya perkembangan teknologi komunikasi massa, hampir hampir tidak 

ada batas batas geografis, etnis, politis, maupun sosial antara masyarakat dengan 

masyarakat lainnya (Sarwono, 1901:130). 
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Kepribadian anak usia remaja adalah paling mudah dipengaruhi atau masih 

labil, mereka saat ini masih sibuk untuk mencari jati dirinya dan ingin mengetahui 

hal-hal apa saja yang mereka ingin tahu. Prilaku menyimpang dikalangan 

mahasiswi memang sudah meresahkan orang tua, dosen, dan masyarakat. 

Hal ini terjadi dikarenakan mereka kini menjadi seorang mahasiswi yang 

mereka anggap mereka telah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas semua yang 

mereka lakukan, kebanyakan mahasiswi yang hidup mandiri atau tinggal di kos-

kosan yang mengakibatkan kurangnya perhatian dari orang tua, oleh sebab itu, 

maka munculah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari acara televisi yang 

mereka lihat ditelevisi salah satunya adalah berita infotainment, karena remaja 

puteri cenderung menyukai acara ringan dan menghibur, sehingga hal tersebut 

mereka adopsi untuk inspirasi hidup.  

Berita infotainment  merupakan suatu fenomena yang terjadi di tengah 

mahasiswi sekarang, hal ini merupakan salah satu dampak dari media massa 

sehingga menimbulkan buah bibir yang berkepanjangan di lingkungan kos-kosan 

dan mahasiswi pada saat ini. Di pondokan RT.03  Kelurahan Simpang Baru 

Pekanbaru merupakan daerah kos-kosan dengan jumlah mahasiswi sebanyak 283 

orang data diperoleh dari RT.03 setempat. Pondokan tersebut termasuk lokasi 

yang sangat strategis buat mahasiswi karena letaknya yang tak jauh dari kampus 

dan dekat dari pusat perbelanjaan.  

Peneliti terdahulu mengasumsi bahwa terdapat hubungan sebab dan akibat 

antara sikap (attitude) dan prilaku (behavior) yaitu, sikap yang diambil individu 

menentukan apa yang akan mereka lakukan. Logika juga menunjukkan suatu 
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hubungan. Bukankah sangat logis jika orang menonton acara televisi yang mereka 

sukai akan membawa pengaruh pada dirinya sendiri (Robbins : 39). 

Berita Infotainment Insert (Informasi selebriti) merupakan tayangan 

andalan Infotainment di Trans TV, rating yang tinggi menunjukkan bahwa acara 

ini merupakan salah satu acara favorit pemirsa tanah air. Acara infotainment Insert 

dan Silet (RCTI) merupakan acara infotainment dua teratas rating tinggi di jajaran 

acara infotainment tanah air. Berita yang dibawakan pada acara kedua 

infotainment ini memang tak jauh berbeda yakni sama – sama mengupas dan 

mengulik kasus secara mendalam, yang membedakan antara Insert dan Silet 

adalah pada insert lebih Update karena Insert ada 3 bagian yakni Insert pagi, 

Insert Siang dan Insert Investigasi (sore), dan yang paling menonjol dari insert 

adalah hostnya yang melontarkan komentar – komentar pedas membuat penikmat 

acara infotainment menjadi lebih antusias dengan berita yang disajikan. 

Berbagai macam acara televisi selalu hadir di hadapan pemirsa seperti 

jenis musik, film, drama,maupun informasi kasus. Hal tersebut akan 

mempengaruhi konsep diri pemirsa untuk berbuat sesuatu sesuai keinginan yang 

berasal dari informasi tayangan televisi tersebut. Keberadaan berbagai macam 

acara ini juga akan mempengaruhi pemirsa untuk membuka dirinya dalam 

menerima nilai-nilai budaya dan moral yang ditayangkan acara 

televisi.Rangsangan yang ditimbulkan oleh televisi melalui program-programnya 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan media cetak. Pada televisi gambar 

gambarnya bersifat audio visual dan moving, sedangkan media cetak bersifat 

statis. Makin besar daya pikat atau rangsangan yang ditimbulkan, makin dalam 
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pula pengaruh yang ditimbulkan. Artinya, kita akan sering teringat dan 

membayangkannya.Terlepas apakah media televisi berdampak positif atau negatif 

beberapa acara televisi secara nyata telah membentuk pola kehidupan masyarakat 

terhadap berbagai macam informasi yang disajikan. Konsep diri pemirsa setelah 

menyaksikan tayangan acara televisi, jelas menentukan seberapa jauh media 

televisi itu mempunyai dampak yang menyentuh aspek kepribadian pemirsa 

secara emosional, intelektual maupun sosial. Berita Infotainment bisa memberikan 

peluang untuk terjadinya peniruan perilaku apakah itu positif atau negatif. 

Perilaku dipahami sebagai perwujudan dari proses psikologis yang merentang dari 

persepsi sampai sikap. Suatu rangsangan dalam bentuk berita Infotainment 

dipersepsi kemudian dimaknai berdasarkan 

struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Jika tayangan tersebut 

sesuai,rangsangan itu akan dihayati yang menyebabkan pembentukan prilaku. 

Prilaku inilah yang secara kuat memberikan bobot dan warna kepada pelaku. Oleh 

sebab itu, prilaku diartikan sebagai kecenderungan untuk melakukan suatu 

tindakan.Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah 

Infotainment Insert Investigasi adalah infotainment yang ditayangkan 

setiap hari di Trans TV pada jam 16:00 (senin – jumat) dan jam 16:30 (sabtu – 

minggu)  tentang kehidupan selalu penuh dengan warna dan kedinamisan, Dalam 

penyajiannya sering menampilkan kasus kasus selebritis secara langsung dan 

terbuka atau vulgar yang menyebabkan setiap orang yang menonton akan 

mengerti tentang apa yang disajikan bagaimana gaya hidupnya seperti gaya 
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pacaran yang bebas, memakai narkoba, gaya bahasa, gaya pakaian dan 

sebagainya. 

Kejadian yang terjadi pada kenyataan diatas, penulis tertarik untuk 

mengetahui dan meneliti lebih lanjut dengan judul: 

PENGARUH BERITA INFOTAINMENT “INSERT INVESTIGASI” 

TERHADAP PRILAKU MAHASISWI DI PONDOKAN RT.03  

KELURAHAN SIMPANG BARU PEKANBARU. 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku mahasiswi 

RT.03 Kelurahan Simpang Baru ini peneliti angkat berbagai pertimbangan antara 

lain: 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena, dengan adanya 

penelitian ini peneliti bisa melihat serta menggambarkan bentuk dari 

pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku 

mahasiswi di pondokan RT.03 Kelurahan Simpang Baru. 

2. Judul yang peneliti angkat sesuai dengan jurusan penulis yaitu 

Jurnalistik. 

3. Penulis tertarik pada penelitian ini karena penulis merasa terpanggil 

untuk memberikan sumbangsih pemikiran dengan melakukan 

penelitian, dengan harapan agar para tokoh masyarakat bisa 

mengarahkan para remaja yang mentalnya rusak akibat pengaruh 

berita infotainment Insert Investigasi kepada yang lebih baik. 
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4. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini  tepatnya di 

pondokan  RT.03 Kelurahan Simpang Baru merupakan kawasan 

pondokan mahasiswi, disamping harga sewanya murah letaknya 

strategis karena tak terlalu jauh dari kampus dan dekat dengan pusat 

perbelanjaan. 

5. Infotainment Insert Investigasi merupakan acara Informasi selebritis 

yang mengupas gaya hidup selebritis benar- benar nyata tanpa 

rekayasa, tiga kali hadir dalam sehari pagi, siang dan sore berbeda 

dengan infotainment lain 

 

 C. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran 

atau pemakaian kata-kata istilah, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah 

mengenai hal tersebut yang nantinya menjadi pegangan dalam penelitian. 

a. Pengaruh Berita infotainment 

Pengaruh berita infotainment adalah dimana melalui penonton dapat 

merasa lebih dekat dengan selebriti yang gaya hidupnya jauh di awang- 

awang, jarak yang jauh itu akan terjembatani oleh adanya infotainment, 

sehingga mempengaruhi penonton yang membuatnya seolah-olah menjadi 

bagian dari  selebriti, yang  mengakibatkan gaya hidup para selebritipun 

akhirnya diadopsi menjadi gaya hidup penontonya (Nadhirin.blogspot.com 

2010, 2 Maret 11:21). 
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b. Televisi 

Televisi adalah perkembangan medium selanjutnya setelah radio yang 

diketemukan dengan karakternya yang spesifik audiovisual (Muda, 

2005:4). 

c. Berita  

Berita adalah laporan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang ingin 

diketahui oleh umum, dengan sifat-sifat aktual terjadi disetiap 

lingkungan,yang biasa mengupas tentang tokoh terkemuka (Basuki, 

1983:1) 

d. Infotainment  

Infotainment adalah salah satu jenis program acara televisi yang 

memadukan antara berita dan hiburan. Konsep program seperti ini berasal 

dari pemikiran bahwa acara berita yang bersifat kaku dan monoton sangat 

membosankan. Dalam menyiasati hal tersebut, diproduksilah infotainment 

yang mengemas informasi dipadukan dengan hiburan, sehingga terkesan 

lebih santai dan mudah dicerna (Haryanto, 2006:12). 

e. Pengaruh 

Pengaruh ialah daya yang ada timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1990:849). 

f. Prilaku 

Prilaku adalah reaksi atau respon yang terwujud dalam gerakan atau sikap 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:671). 
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g. Mahasiswi 

Mahasiswi adalah orang yang belajar di perguruan tinggi berjenis kelamin 

wanita yang disini penulis tambahkan mahasiswi kebanyakan yang 

ditinggal di daerah pondokan atau kos-kosan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia : 696). 

h. Pondokan 

Pondokan adalah bangunan sejenis rumah tempat tinggal hanya 

menumpang dan pemberi tumpangan memberi izin dengan membayar 

sewa tiap bulan, pondokan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pondokan atau kos-kosan mahasisiwi (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 

888). 

i. Insert Investigasi  

Insert Investigasi merupakan acara berita informasi selebriti atau 

infotainment yang disiarkan stasiun Televisi swasta yaitu TRANS TV 

yang membahas tentang kasus kasus selebriti secara mendalam dan 

penyajiannya lebih segar serta hadir setiap hari. 
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D. RUMUSAN MASALAH 

 1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap 

prilaku mahasiswi di pondokan  RT.03  Kelurahan Simpang Baru 

Pekanbaru? 

2.   Batasan Masalah 

 Permasalahan di atas maka penulis membatasi permasalahan yaitu 

pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku mahasiswi di 

Pondokan RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru. 

 

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1.   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh berita infotainment Insert 

Investigasi terhadap prilaku mahasiswi di Pondokan RT.03 Kelurahan 

Simpang Baru Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Dapat dijadikan sebagai rujukan yang praktis bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan tentang pengaruh berita infotainment Insert Investigasi 

terhadap prilaku mahasiswi, sehingga diharapkan kepada orang tua lebih 

berperan aktif terhadap prilaku anaknya. 

b. Untuk memperluas wawasan dan cara berpikir dalam kajian ilmiah juga 

untuk memperdalam pengetahuan bagi penulis khususnya dalam bidang 

Jurnalistik. 

c. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna mencapai Sarjana Sosial 

(S.Sos) dalam bidang komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Sultan Syarif  Kasim. 

 

F.  KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP OPERASIONAL 

 Kerangka teoritis memuat teori-teori yang akan mempermudah menjawab 

permasalahan dalam teoritis. Kerangka teoritis inilah konsep operasional 

dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian di lapangan 

(Rahmat,1996:220).  

1. Kerangka Teoritis 

A.  untuk menjadi acuan dalam penelitian ini agar lebih terarahnya 

pembahasan dan penulis mengemukakan beberapa konsep atau teori yang 

berkaitan dengan judul yang penulis bahas. 

 Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori The 

teori The Mathematical Theory of Communication yang di cetuskan oleh 
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Sharnnon dan Weaver tentang bagaimana untuk mencari mendapatkan suatu 

informasi, dapat dilihat pada gambar berikut 

Information Transmitter   Receiver Destination 

                         

 Message Signal  Receiver signal Message 

  Nois source 

  

Pada gambar tersebut menunjukkan proses komunikasi dimulai dari 

sumber yang menciptakan pesan, kemudian kemudian di transmit melalui saluran 

kawat atau gelombang udara. Pesan ditangkap oleh pesawat penerima yang 

merekonstruksi kembali signal itu sampai kepada tujuan, tujuan disini adalah 

penerima yang menjadi sasaran (Hafied, 2000:43). Model ini sebelumnya dinilai 

sebagai komunikasi linier untuk keperluan jaringan telekomunikasi, hal ini 

didukung oleh Johnson dan Klare dalam (Hafied,2004:45) mengakui bahwa 

model komunikasi yang dibuat Shanon dan Weaver telah member motivasi 

dikalangan ilmuan dibidang komunikasi dan juga ilmu sosial lainnya untuk 

merumuskan pemikiran mereka dalam model. 

 Dalam teori diatas berlaku kepada televisi sebagai sarana yang digunakan 

oleh mahasiswi RT.03 Kelurahan Simpang Baru dalam menonton tayangan 

televisi yang menciptakan pesan selanjutnya ditransmit melalui kabel kawat dan 

langsung diterima mahasiswi. Dalam proses ini tidak lepas dari gangguan (noise), 

dengan noise itu akan menyebabkan gangguan yang dapat mempengaruhi 

perbedaan-perbedaan. 
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 Oleh karena itu untuk menentukan pengaruh berita infotainment Insert 

Investigasi terhadap prilaku mahasiswi RT 03 Kelurahan Simpang Baru maka 

perlu adanya tinjauan terhadap pengertian berita infotainment itu sendiri sebagai 

berikut : 

a) Berita Infotainment Insert Investigasi 

Berita adalah fakta atau informasi yang ditulis oleh wartawan dan dimuat 

dalam media pers baik itu surat kabar, majalah, radio, maupun televisi (Widodo, 

1997:17). Sedangkan menurut Totok (2001:46) berita berasal dari bahasa 

sansakerta yaitu vrit yang bahasa inggrisnya disebut vrite, dengan arti sebenarnya 

adalah ada atau terjadi, sebagian ada yang menyebut vritta artinya kejadian atau 

kejadian yang telah terjadi, vritta dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi 

berita atau warta. 

Infotainment adalah hiburan, program acara televisi yang memadukan antara 

berita dan hiburan.dapat disimpulakan bahwa berita infotainment adalah berita 

yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang telah dikenal 

masyarakat yang disebut dengan selebritis atau artis yang sebagian besar dari 

mereka adalah pekerja yang berada di industri hiburan seperti pemain film, 

sinetron, penyanyi, maka berita tentang mereka disebut dengan infotainment ( 

ardhaniblog:20 mei, 10:00) 

 Seorang pembuat berita harus menjaga objektivitas dalam pemberitaan 

yang dibuat artinya berita hanya menyajikan apa adanya. Jika itu berasal dari dua 

keduanya sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Begitu juga dalam 

membuat berita infotainment yang telah disiarkan oleh media televisi Trans TV 
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dimana mereka harus mampu menyajikan dan menyeimbangkan jika terjadi atau 

timbul dua permasalahan ( narasumber ) secara objektivitas, sehingga masyarakat 

tertarik untuk menonton. 

 Selain itu penulis harus mampu membedakan mana fakta, opini, 

interprestasi dan sebagainya, dengan demikian berita yang disampaikan kepada 

masyarakat tidak membingungkan dan yang pasti mudah dipahami. Untuk 

menulis berita baik itu media cetak, televisi, radio tidak lepas dari unsur – unsur 

berita yang dimuat sehingga menarik perhatian pembaca dan pendengar. Adapun 

unsur adalah 

1. Aktual atau baru ( terkini ) adalah berita yang disajikan baru dan sedang 

terhangat saat ini. 

2. Jarak adalah tentang lokasi atau letak berita tersebut. 

3. Terkenal adalah terkenal objek atau orang yang diberitakan, karena hal 

tersebut sangat berpengaruh. 

4. Keluarbiasaan adalah hebatnya dari sebuah berita lain dari yang lain. 

5. Akibat adalah segala tindakan atau kebijakan, peraturan, perundangan, dan 

lainnya yang dapat akibat merugikan atau yang menyenangkan orang 

banyak merupakan bahan berita yang menarik. 

6. Ketegangan adalah adanya ketengan dalam penulisan berita tersebut 

7. Pertentangan adalah pertentangan pertentangan yang ada menjadi hal yang 

menarik untuk diberitakan. 

8. Seks 
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9. Kemajuan adalah merupakan hal yang menarik apabila bisa diolah dengan 

baik. 

10. Human interest adalah merupakan peristiwa yang menarik dari segi 

kemanusiaan seperti kisah lucu, sedih, romantis, aneh dan ironis. 

11. Emosi 

12. Humor adalah hiburan yang disajikan ( Totok,2000,48) 

Begitu juga dengan berita infotainment yang terdapat pada acara Insert 

Investigasi yang disiarkan oleh televisi swasta TRANS TV tidak lepas dari unsur 

– unsur berita yang telah ditetapkan oleh pakar komunikasi, dengan adanya unsur 

– unsur tersebut merupakan sebagai daya tarik tersendiri terhadap masyarakat, 

mereka dapat mendengarkan, menonton sehingga dapat mengetahui peristiwa apa 

yang terjadi saat ini dikalangan para artis. 

Supaya berita itu lebih menarik bagi pendengar, pembaca tidak lepas dari 

nilai – nilai berita yang ditulis oleh wartawan, jika wartawan tidak mengetahui 

ataupun kurang memahami bagaimana penulisan nilai-nilai berita yang harus 

dilakukan pada penulisan berita, akan secara tidak langsung berita yang telah 

disampaikan tidak akan sempurna atau tidak mantap sehingga masyarakat 

pendengar akan menjauhi ataupun mereka tidak tertarik untuk 

mendengarkannya.adapun nilai nilai berita yang harus dilaksanakan wartawan 

adalah : 
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1. Timelines, artinya yang tepat memilih berita yang disajikan harus sesuai 

dengan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

2. Proximity (kedekatan) yang dimaksud dengan kedekatan disini bervariasi 

seperti lokasi, pertalian ras, profesi, kepercayaan, kebudayaan maupun 

kepentingan yang berkaitan. 

3. Prominerce (orang yang terkemuka) semakin orang itu terkenal maka akan 

semakin menjadi bahan berita. 

4. Consekwensi, pertimbangan yang terdapat adalah konsekuensi atau akibat, 

pengertiannya yaitu segala tindakan atau kebijakan, peraturan, 

perundangan, dan lainnya. 

5. Development (pembangunan) merupakan materi berita yang cukup 

menarik apabila reporter yang bersangkutan mampu mengulasnya dengan 

baik. 

6. Disaster dan Crimes (bencana dan criminal ) adalah dua peristiwa berita 

yang pasti mendapatkan tempat bagi pemirsa atau penonton berita seperti 

gempa, banjir dan lain lain. 

7. Weater (cuaca) di Indonesia atau Negara – Negara yang berada 

disepanjang khatulistiwa memang tidak banyak gangguan, tetapi begitu 

hal nya dengan Negara Eropa yang sangat mempengaruhi hari- hari 

kegiatan masyarakat. 

8. Sport, berita olahraga sudah lama memiliki daya tarik, biasanya Negara 

sudah maju prestasi olahraga atletik dengan kekayaan. 
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9. Human interest, kisah yang membangkitkan emosi seperti lucu, sedih, 

romantic, merupaka peristiwa yang menarik dari segi human interest 

(Deddy, 2003:29-40). 

Berita infotainment merupakan salah satu bagian informasi yang 

memfokuskan pemberitaan kejadian tentang kasus dan gaya hidup selebritis atau 

artis Indonesia, dalam penyiarannya tidak lepas dari unsur yang disebut di atas. 

Dalam penanyangan Berita Infotainment Insert Investigasi yang dilakukan di 

media televisi Trans TV sangat vulgar ataupun transparan sehingga dapat dilihat 

oleh pemirsa dengan jelas tentang kasus kasus selebritis, dengan demikian secara 

tidak sadar atau sadar dapat menimbulkan pengaruh terhadap prilaku masyarakat 

khususnya mahasiswi yang tinggal di pondokan. 

B. Pengaruh Berita Infotainment 

1.Pengaruh Berita Infotaiment 

Pengaruh juga menyangkut penyesuaian diri terhadap lingkungan, seperti 

makan dan minum sendiri, berpakaian sendiri, menaati peraturan, membangun 

komitmen bersama dalam kelompok dan sejenisnya (Alisyahbana,dkk 1984). 

Pengaruh berita infotainment adalah melalui penonton dapat merasa lebih 

dekat dengan selebriti yang gaya hidupnya jauh di awang awang, jarak yang jauh 

itu akan terjembatani oleh adanya infotainment, sehingga mempengaruhi penonton 

yang membuatnya seolah-olah menjadi bagian dari  selebriti, yang  

mengakibatkan gaya hidup para selebriti pun akhirnya di adopsi menjasi gaya 

hidup penontonya (Nadhirin.blogspot.com 2010, 2 Maret 11:21). 
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Adapun pengaruh dalam penelitian disini adalah pengaruh yang timbul 

dari pemberitaan Infotainment Insert Investigasi yang disiarkan oleh media 

televisi Trans TV dimana Infotainment Insert Investigasi yang membahas 

peristiwa sekitar artis atau selebritis atau sebuah informasi yang berhubungan 

dengan gaya hidup selebritis yang cenderung bebas dan dapat mengakibatkan hal 

– hal yang kurang terpuji. Pengaruh bisa disebut efek atau pengaruh, efek adalah 

hasil akhir dari komunikasi yakni sikap dan tingkah laku orang sesuai dengan 

yang kita inginkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka 

berarti komunikasi itu berhasil ( Widjaja, 2000:38) 

 Pengaruh terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan prilaku, 

pada tingkat pengetahuan pengetahuan bisa terjadi dalam bentuk perubahan 

persepsi dan perubahan pendapat, sedangkan pengaruh dapat dilihat dari personal 

opinion, public opinion, dan majority opinion. 

1. Personal Opinion ( pendapat pribadi ), hal ini dapat merupakan akibat / 

hasil yang diperoleh dari komunikasi, personal opinion adalah sikap dan 

pendapat seseorang terhadap sesuatu masalah tertentu. 

2. Public opinion, sering kita artikan sebagai pendapat umum. Pengertiannya 

adalah penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas 

dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu secara sadar dan 

rasional. Public opinion ini perlu kata sepakat dan bukan pula suatu yang 

bisa dihitung dengan jumlah, oleh karena itu, suatu kampanye yang di 

arahkan kepada pemilihan tertentu titik beratnya terhadap pada personal. 
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Publik opini mengandung nilai nilai psikologis dalam mengarahkan 

personal opinion. 

3. Majority Opinion, pendapat bagian besar dari publik atau masyarakat, 

misalnya yang harus dicapai kampanye pemilu, berhasil atau tidaknya 

suatu kampanye dapat diukur dari hasil atau tidaknya mencapai mayoritas 

dalam hasil pemilu seterusnya ( Widjaja,2000:38). 

Begitu juga dengan pengaruh berita infotainment Insert ditimbulkan kepada 

masyarakat dapat dilihat secara pribadi maupun secara umum, pengaruh itu bisa 

dilihat perkembangan infotainment semakin melonjak dan terus terjadi kasus 

kasus yang kurang bermoral umpama, kasus cerai, skandal poto seksi, dan lain 

sebagainya. 

Untuk mempengaruhi masyarakat secara umum tentu komunikator ( televisi, 

radio, media cetak) harus mampu menarik perhatian sehingga masyarakat mau 

menonton apa yang telah mereka siarkan, menurut ( Soemanto,1998,36) ada 

beberapa faktor yang dapat menarik perhatian seseorang atau komunikan yaitu: 

A. Segi objek; hal hal menarik perhatian yaitu yang keluar dari konteknya 

misalnya: 

Benda yang bergerak dalam situasi lingkungan yang diam atau tenang 

1. Warna benda yang lain dari benda-benda sekitarnya 

2. Stimuli yang bereaksi berbeda dari aksi lingkungannya. 

3. Keadaan, sifat, dan cara yang berbeda dari biasanya 

4. Hal yang muncul mendadak dan hilang mendadak 
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B. Segi subjek; hal – hal yang menarik perhatian adalah hal- hal yang yang 

sangat bersangkutan dengan subjek, misalnya: 

1. Hal – hal yang bersangkut-paut dengan subjek 

2. Hal – hal yang bersangkut paut dengan minat dan kesenangan 

3. Hal – hal yang dengan profesi dan keahlian subjek 

4. Hal - hal yang bersangkut paut dengan sejarah atau pengalaman subjek 

5. Hal – hal yang bersangkut dengan tujuan dan cita – cita subjek 

C. Segi komunikator; komunikator yang membawa subjek kedalam posisi yang 

sesuai dengan lingkungannya, misalnya: 

1. Guru/komunikator yang memberikan pelayanan/ perhatian khusus 

kepada subjek 

2. Guru/komunikator yang menampilkan dirinya diluar konteks 

lingkungan 

3. Guru/ komunikator yang memiliki sangkut paut dengan subjek. 

Jika kita melihat media televisi dalam menyiarkan informasinya kepada 

masyarakat ada subjek yang menarik perhatian Infotainment Insert Investigasi, 

dimana gambar peristiwa dapat menarik perhatian, karena adanya yang bergerak. 

Warna peristiwa, kadang muncul kadang hilang. Selanjutnya ada faktor dari 

dalam diri sendiri dimana mereka ingin mengetahui yang baru terjadi. 

2. Berita 

Berita dapat di definisikan sebagai ‘hard news’ atau “soft news”. 

Perbedaan ini jelas dimata konsumen tetapi kadang juga tidak. Hard news (berita 

berat) punya arti penting bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa karena 
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biasanya berisi kejadian yang “terkini” yang baru saja terjadi atau akan terjadi 

dimanapun halnya. Sedangkan soft news (berita ringan) biasanya kurang penting 

karena isinya menghibur, walau kadang juga memberi informasi penting. Berita 

jenis ini sering kali menampilkan bukan berita terbaru. Didalamnya memuat berita 

human interest atau jenis rubric feature. Berita seperti ini menarik bagi emosi 

ketimbang akal pikiran.(Tate.2008:2-3). 

Stasiun televisi harus mengejar (deadline) berita dan untuk itu mereka 

harus memiliki reporter televisi. Selain berita, stasiun televisi membutuhkan 

gambar yang akan ditampilkan dan untuk itu diperlukan seorang juru kamera 

(camera person). Keunggulan televisi dibanding media lain adalah pemirsa dapat 

melihat peristiwa yang terjadi secara langsung, karena berita yang dibacakan oleh 

penyiar di dampingi oleh gambar hidup kejadian berita tersebut. Bagi televisi 

gambar adalah segala-galanya dan tidak ada yang lebih buruk bagi seorang 

reporter televisi jika ia datang ke kantor tanpa membawa gambar yang dapat 

menunjang berita yang akan ditulisnya. Keadaan yang lebih buruk lagi jika 

ternyata stasiun televisi lain justru memiliki gambar tersebut (Morissan, 

2008:1011). 

Berita yang berunsur manusiawi dapat menjadikan hal yang kelihatannya 

kurang mempunyai nilai berita menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya, kisah 

anak mini dari keluarga yang tidak mampu, mungkin tidak menarik jika 

diberitakan melalui unsur ‘besar-nya’ yang ditinjau dari sudut ilmu kedokteran. 

Akan tetapi, pada saat diungkapkan unsur-unsur manusiawinya (human interest), 
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atau watak, perasaan, dan sebagianya, berita itu akan menjadi menarik (Ashadi,  

1998:29). 

Publik menyukai berita yang menarik bagi emosinya. Bagi media sekolah 

atau kampus, contoh berita yang mengandung emosi dan naluri adalah berita 

tentang kematian murid atau mahasiswa yang sakit parah, acara pesta makan, 

acara amal, kerja bakti, berita fashion dan mode, murid atau mahasiswi yang 

mempunyai binatang peliharaan, dan lain lain. 

Berita dengan elemen emosional umumnya adalah yang paling banyak 

dibaca di media cetak dan paling banyak dilihat atau didengar melalui siaran radio 

atau televisi. Editor yang mengetahui potensi audience yang besar ini akan 

memasukkan beberapa berita yang membangkitkan perasaan untuk setiap edisi 

koran atau acara siaran berita (Tate, 2008:13-14). 

C. Infotainment 

Kata infotainment berasal dari dua kata yaitu information yang berarti 

informasi dan entertainment yang berarti memberikan hiburan, namun 

infotainment bukanlah berita hiburan atau berita yang memberikan hiburan. 

Infotainment adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan 

orang-orang yang dikenal masyarakat (celebrity), dan arena sebagian besar dari 

mereka bekerja pada industri hiburan seperti pemain film, sinetron, penyanyi dan 

sebagainya, maka berita mengenai mereka disebut dengan infotainment. 

Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena memuat informasi yang 

harus segera ditayangkan. Program berita regular terkadang menampilkan berita 

mengenai kehidupan selebritis yang biasanya disajikan pada segmen akhir suatu 



 
 

23 
 

program berita. Namun dewasa ini infotainment dalam program berita sendiri 

yang terpisah dan khusus menampilakan berita-berita mengenai kehidupan 

selebritis. 

Tren dan musim stasiun televisi harus mencermati tren atau pola 

perubahan yang terjadi pada masyarakat. Ini dapat berupa angka pengangguran 

tingkat kejahatan atau gaya hidup. Namun stasiun televisi harus menjelaskan 

faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari timbulnya suatu tren atau pola 

perubahan tersebut (Tate, 2008:27-3). 

D.  Berita infotainment 

 Berita infotainment adalah berasal dari kata berita yang berarti Berita dapat di 

definisikan sebagai ‘hard news’ atau “soft news” perbedaan ini jelas dimata 

konsumen tetapi kadang juga tidak. Hard news (berita hangat) punya arti penting 

bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa karena biasanya berisi kejadian 

yang “terkini” yang baru saja terjadi atau akan terjadi dimanapun halnya. menurut 

(Tate,2008:2-3) infotainment adalah berasal dari kata information dan 

entertainment yang berarti memberikan hiburan. 

E. Televisi 

Televisi merupakan sistem yang menggunakan rangkaian gambar 

elektronik yang dipancarkan secara cepat, berurutan, dan diiringi unsur dan 

mempunyai unsur audio visual dalam proses penyiaran, agar lebih mudah dalam 

menyampaikan informasi setiap media komunikasi. 

Stasiun televisi pada saat ini bersaing untuk merebut penonton dalam 

setiap program siarannya termasuk juga program berita. Hampir setiap stasiun 
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televisi di Indonesia memiliki program berita, dengan demikian stasiun televisi 

memiliki redaksi berita dan tim liputan sebagai bagian dari struktur organisasi 

perubahan televisi. 

F. Mahasiswi 

 Mahasiswi yang berasal dari kata maha = besar atau tinggi dan sisiwi = 

pelajar yang berjenis kelamin wanita, mahasiswi. Mahawiswi adalah anggota 

masyarakat yang terdapat pada universitas atau kampus dan mereka terdiri dari 

berbagai unsur misalnya adalah, dosen, karyawan, dan mereka pun terdiri dari 

berbagai suku dan agama. Mahasiswi juga merupakan generasi penerus yang 

harus diperhatikan dan dijaga. 

 Mahasiswi adalah pelajar yang berjenis kelamin wanita yang derajatnya 

lebih tinggi dari pelajar lain. Predikat yang diberikan kepada seorang mahasiswi 

yang belajar di perguruan ‘tinggi’ seperti juga yang dialami oleh dosen yang 

mengajar di perguruan tinggi mereka juga disebut mahaguru selain itu subjek 

yang diberikan diperguruan tinggi juga menduduki tingkat yang lebih tinggi 

disbanding dengan subjek lainnya. 

 Mahasiswi itu tahap yang paling tinggi, karena itu ia dituntut memenuhi 

semua peran dan tanggung jawab dengan statusnya : 

a. Peran sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa 

b. Peran sebagai anak yang berbakti kepada orangtua. 

c. Peran kepada negeri untuk berbuat sesuatu untuk negeri tercinta. 

d. Peran kepada sesama, bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan masyarakat 

sekitar. 
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Mahasiswi juga harus menjadi agent of change bagi dirinya, lingkungan dan 

masyarakat karena ia dikaruniai pengetahuan yang lebih tinggi dari siswa biasa ( 

blog.mahasiswa.net 13 april 2010, 10:12) 

G. Prilaku 

 Prilaku adalah tingkah laku atau sikap seseorang yang seterusnya buat 

dimanesisfertasikan kedalam perbuatan atau perbuatan yang dihasilakan dari 

pengalaman pengalaman seseorang yang diterima dari lingkungannya ( Zakiah, 

1986:266). 

 Dapat kita simpulkan bahwa mahasisiwi adalah merupakan metamarfosa 

dari peralihan anak – anak menjadi dewasa atau remaja, prilaku seorang 

mahasiswi adalah perbuatan baik secara fisik maupun non fisik yang menuju 

kearah menemukan jati diri kea rah yang lebih mandiri.  

a. Jenis prilaku 

Skinner membedakan prilaku menjadi : pertama prilaku alami (innete 

behavior ) yaitu prilaku yang dibawa sejak organism dilahirkan yaitu berupa 

refleksi dan insting. Kedua, prilaku operan yaitu prilaku yang dibentuk melalui 

proses belajar. Prilaku yang refleksi merupakan prilaku yang terjadi sebagai reaksi 

secara spontanitas terhadap stimulus diterima oleh reseptor, langsung timbul 

respon melalui afektor tanpa tanpa melalui pusat kesadaran atau otak. 

Prilaku non refleksi atau prilaku operan, prilaku ini dikendalikan atau 

diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus telah diterima 

oleh reseptor, kemudian baru menjadi respon melalui afektor. Proses yang terjadi 

dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologis. Prilaku atau 
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aktivitas atas dasar proses psikologis ini disebut prilaku atau aktivitas psikologi 

(Bimo, 2003: 15). 

Sedangkan prilaku dibentuk dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Cara pembentukan prilaku dengan condition atau kebiasaan yaitu 

pembentukan prilaku dengan cara membiasakan diri untuk berprilaku 

seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuk prilaku seperti apa yang 

diharapkan. 

2. Pembentukan prilaku dengan pengertian (insight) dimana cara belajar 

disertai dengan adanya pengertian. 

3. Pembentukan prilaku dengan menggunakan model atau contoh misalnya 

kalau orang bicara bahwa orangtua sebagai contoh yang dipimpinnya dan 

lain sebagainya. 

b. Beberapa Teori Prilaku 

1. Teori Insting, teori ini di kemukakan oleh Mc Douggall sebagai sponsor 

dari psikologi sosial, menurut Mc Douggall prilaku itu disebabkan karena 

insting dan ia mengajukan suatu daftar insting merupakan prilaku yang 

innate, prilaku yang bawaan, dan insting mengalami perubahan mengalami 

pengalaman. Dan ini dukung oleh F. Allport mengatakan prilaku manusia 

disebabkan karena banyak factor termasuk orang – orang yang berada 

disekitarnya dengan prilakunya. 

2. Teori Dorongan (drife theory)  teory ini bertitik tolak pada pandangan 

organisme yang mendorong organisme prilaku. Bila organisme itu 

mempunyai kebutuhan, dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya 
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maka akan terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme 

dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi pengurangan atau 

reduksi dorongan – dorongan tersebut. 

3. Teori Insentif  (incentive theory), theory bertitik tolak pada pendapat 

bahwa prilaku organisme itu disebabkan karena insensif. Dengan insensif 

ini akan mendorong organisme berbuat atau berlaku. Insensif atau juga 

disebut sabagai rainfor cement ada yang positif yang berhubungan dengan 

hadiah dan berhubungan dengan hukuman. 

4. Teori Atribusi , teori ini ingin menjelaskan tentang sebab – sebab prilaku 

orang. Apakah prilaku seseorang disebabkan disposisi internal misalnya 

motif sikap dan sebagainya. Ataukah keadaan internal. Pada dasarnya 

prilaku manusia itu dapat atribusi internal tetapi juga dapat atribusi 

eksternal. 

5. Teori Kognitif , apabila seseorang harus memilih prilaku mana yang mesti 

dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternative prilaku yang 

akan membawa manfaat yang besar bagi yang bersangkutan. Ini disebut 

sebagai model subjectif expeted utility ( SUE ) dengan kemampuan 

memilih ini berarti faktor berfikir berperan dalam menentukan pilihannya ( 

Bimo, 2003: 17-18). 
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2. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap konsep teoritis. Ada dua variabel yakni variabel bebas 

(independen variabel/variabel x: berita infotainment di televisi. Variabel terikat 

(dependen variabel/variabel y: prilaku mahasiswi dari berbagai indikator-indikator 

sebagai berikut : 

A. Berita infotainment 

Berita infotainment ditelevisi didefinisikan secara operasional sebagai alat ukur 

untuk menyampaikan fakta actual atau bisa jadi diartikan suatu laporan 

peristiwa peristiwa yang terjadi pada selebritis ( pekerja seni ) dengan cepat, 

akurat, tentang informasi mengenai hal hal gaya hidup selebriti yang terjadi 

dilingkungan artis guna disiarkan untuk masyarakat luas melalui medium 

televisi.  

B. Prilaku mahasiswi 

Prilaku mahasiswi dapat di definisikan secara operasional sebagai alat ukur 

untuk mengetahui reaksi yang terwujud dalam gerak sikap, sikap mahasiwi 

terhadap pemberitaan berita infotainment di televisi yang hampir setiap hari 

mewarnai salah satu televise nasional kita. Satu hal yang tidak dapat di 

pungkiri tayangan berita infotainment tersebut memancing naluri kebebasan 

penonton sebagaimana teori komunikasi massa yaitu teori SOR dimana 

stimulus (pesan) berita infotainment di televisi yang disiarkan kepada khalayak 

atau komunikan (organisme) akan menghasilkan response (efek/pengaruh) 

terhadap stimulus yang diperlihatkan pada reaksi atau prilaku. 
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Untuk lebih terarahnya penelitian ini sesuai apa yang diharapkan maka penulis 

memberi indikator – indikator sebagai berikut dibawah ini : 

A. Tontonan Berita Infotainment  

a. Pengetahuan tentang berita infotainment 

b. Berapa kali menonton berita infotainment setiap hari 

c. Jenis berita infotainment apa saja yang di tonton 

d. Saat menonton sendiri 

e. Menonton bersama teman satu pondokan atau kos 

f. Perasaan setelah menonton infotainment 

B. Tontonan berita infotainment kurang baik terhadap prilaku mahasiswi dengan 

indikator mahasiswi tidak melaksanakan yang telah ditetapkan dalam 

indikator. 

C. Tayangan berita infotainment kurang baik bagi prilaku mahasiswi dengan 

indikator. 

• Pengaruh Positif 

a. Waspada atas diri setelah menonton acara berita infotainment 

b. Ikut menyebarkan informasi yang telah didapat setelah menonton 

acara berita infotainment. 
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• Pengaruh negatif 

a. Melakukan ikut mencoba narkoba, ingin tahu apa yang terjadi 

setelah mamakai narkoba 

b. Melakukan bahasa gaul kepada teman dan keluarga seperti lu ( 

kamu) gua ( saya) yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia 

pekanbaru yang baik dan benar. 

c. Melakukan gaya pacaran layaknya selebritis seperti tak sungkan 

pegangan tangan, pelukan dan ciuman yang tidak sesuai dengan 

moral dan agama. 

d. Melakukan gaya pakaian selebritis yang cenderung membuka 

aurat. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Penelitian ini dilakukan di pondokan RT.03 Kelurahan Simpang Baru 

Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a.  Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini mahasiswi di pondokan RT.03 Kelurahan 

Simpang Baru Pekanbaru. 

b. Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh berita infotaiment Insert 

Investigasi terhadap prilaku mahasiswi di pondokan RT.03 Kelurahan 

Simpang Baru Pekanbaru. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi di pondokan  

RT.03 Keselurahan Simpang Baru Pekanbaru yang berjumlah 283 

orang ( RT. 03 ). 

b. Sampel  

Penulis mengambil sampel 10% dari 283 mahasiswi yaitu 74 

mahasiswi, karena keterbatasan kemampuan penulis dalam meneliti 

keseluruhan populasi yang ada, maka untuk mendapatkan jumlah 

sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin yaitu 

dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran 

ketidaktelitian sebesar 10 % (Hadi, 2000:79) dengan teknik random 

sampling dimana mahasiswi di pondokan RT.03 diambil secara acak. 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir yaitu 10%  

N=283 orang 

e=10% 

 =  = 73,89. Di bulatkan menjadi 74 orang. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Dengan tekhnik ini peneliti menyebarkan pertanyaan pertanyaan 

tertulis yang disusun dalam daftar dan menyesuaikan dengan kajian 

penelitian. Jumlah angket yang disebarkan sesuai dengan jumlah 

sampel yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan surat-surat penting 

dan data- data yang dianggap perlu. 

5. Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 

persentase dengan tabel. Dengan tolak ukur sebagai berikut : 

1) 76 % - 100 % sangat mempengaruhi. 

2)  50% - 75% cukup mempengaruhi 

3) kurang dari 50% tidak mempunyai pengaruh ( Tohirin,2003:16) 

dengan menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi  

N = Jumlah responden (Sudjono, 1994 : 40). 
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H. SISTIMATIKA PENULISAN 

 Adapun sistimatika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  :PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang masalah, 

alasan memilih judul, penegasan istilah, batasan masalah 

rumusan, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konsep operasional, metode penelitian dan sistimatika penulisan. 

BAB 11 :TINJAUAN LOKASI yang mencakup pembahasan mengenai 

letak batas wilayah administrasi, dan Jumlah Kependudukan 

beserta jumlah bangunan. 

BAB 111 : PENYAJIAN DATA  

BAB IV : ANALISA DATA 

BAB V : PENUTUP terdiri kesimpulan dan saran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Batas Wilayah Administrasi 

Kelurahan Simpang Baru yang menjadi lokasi penelitian ini termasuk 

kedalam kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kelurahan ini berjarak ±13,5 Km 

dari pusat kota Pekanbaru. Kelurahan ini luasnya 23.788,8 Ha. Dengan kondisi 

geografis mempunyai ketinggian adalah 50 m dari permukaan laut dengan suhu 

udara rata – rata 24 C-34 C. Secara administrative, kelurahan Simpang Baru 

mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut : 

� Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

� Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki 

� Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru 

� Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya. 

 

B. Jumlah Kependudukan 

RT yang terletak dikawasan perkuliahan Universitas Riau (UNRI) ini 

adalah RT.03, dimana RT.03 tersebut merupakan lokasi kos-kosan atau pondokan 

bagi mahasiswa atu mahasiswi pendatang,berada di Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Adapun luas RT.03 Kelurahan Simpang Baru baik dariketerangan 

kelurahan maupun RT setempat kurang lebih 29 HA bujursangkar dengan 

berbagai jenis bangunan didalamnya seperti : 
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 TABEL I 

JUMLAH PONDOKAN ATAU KOS-KOSAN MAHASISWI ATAU 

MAHASISWA RT.03 TAHUN 2009  

No Bulan Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

January 

February 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

47 

48 

49 

- 

50 

- 

51 

- 

- 

52 

53 

54 

- 

+1 

+1 

- 

+1 

- 

+1 

_ 

_ 

+1 

+1 

+1 

 Jumlah 54 7 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada Januari 2009 jumlah pondokan 

sebanyak 47 bangunan, selanjutnya pada bulan Februari jumlah bangunan 

bertambah +1 yaitu 48 bangunan, selanjutnya pada bulan Maret bangunan 

bertambah +1 sehingga menjadi 49 bangunan, selanjutnya pada bulan April tetap 

49 bangunan, dan bertambah +1 bangunan pada bulan  Mei menjadi 50 bangunan, 

selanjutnya juni jumlah bangunan tetap 50 bangunan, mendapat tambahan +1 
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bangunan pada bulan Juli menjadi 51 bangunan, sedangkan pada bulan Agustus 

sampai September tidak ada penambahan rumah kos, dan pada bulan Oktober 

bertambah +1 bangunan menjadi 52 bangunan, bertambah +1 bangunan pada 

November yaitu 53 bangunan, terakhir bangunan kos-kosan menjadi 54 bangunan. 

Masing –masing dengan jumlah 22 bangunan untuk kos mahasiswa (putra) 34 

bangunan untuk kos mahasiswi (putri). 

 TABEL II 

JUMLAH MAHASISWA/I YANG TINGGAL DI KOS-KOSAN ATAU 

PONDOKAN TERHITUNG TAHUN 2009 

No Jenis kelamin Jumlah jiwa 

1 

2 

Pria 

Wanita 

80 orang 

283 orang 

 Jumlah 363 orang 

 

Dari tabel diatas dijelaskan jumlah mahasiswa pria yang tinggal 

dipondokan atau kos-kosan sebanyak 80 orang, dan jumlah mahasiwi yang tinggal 

di pondokan sebanyak 283 orang sehingga jumlah mahasiswa/I yang tinggal 

dipondokan atau kos-kosan sebanyak 363 orang. RT.03 Kelurahan SimpangBaru 

Pekanbaru mempunyai 853 penduduk, dengan berbagai umur, untuk lebih 

memperjelas lihat pada tabel III. 
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TABEL III 

JUMLAH PENDUDUK RT.03 PADA TAHUN 2009  

No Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Jumlah Jiwa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0-12 Bulan 

1-5 Tahun 

5-7 Tahun 

7-15 Tahun 

15-56 Tahun 

56 ke atas Tahun 

3 

32 

27 

142 

426 

19 

 Jumlah 853 orang 

  

Dari tabel di atas di jelaskan bahwa pada tahun 2009 penduduk yang berusia 

0-12 sebanyak 3 orang, pada umur 1-5 tahun sebanyak 32 orang, umur 5-7 

sebanyak 27 orang, pada umur 7-15 tahun jumlah penduduk sebanyak 142 

orang, pada umur 15-56 tahun sebanyak 426 orang, seterusnya umur 56 ke atas 

sebanyak 19 orang, jadi jumlah keseluruhan penduduk di RT.03 Kelurahan 

Simpang Baru Pekanbaru sebanyak 853 orang. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

A. Pengaruh Berita Infotainment 
 

Dalam penyajian data pada BAB III ini, penulis jabarkan dengan metod 

deskriptif kuantitatif dengan persentase dan menggunakan tabel. Untuk 

mendapatkan data penulis melakukan penyebaran angket dan dokumentasi. 

Adapun angket yang disebarkan berjumlah 74 eksemplar dengan jumlah 

responden, telah diisi dan dikembalikan sebanyak 74 eksemplar. Angket yang 

disebarkan merupakan angket tertutup, setiap angket memiliki 15 pertanyaan 

berisi 4 option alternatif jawaban. Setelah terkumpul disajikan pada bab tiga, 

selanjutnya dicari nilai frekuensi dan persentase dengan menggunakan rumus 

statistik deskriptif 

� =
�

�
�1�� %  

Penyajian data ini untuk mempermudah dan untuk mengetahui jumlah 

jawaban responden sesuai dengan jawaban yang terdapat pada tabel dan 

selanjutnya dicari nilai frekuensi dan persentasenya. Adapun penyajian data dapat 

dilihat dibawah ini : 
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TABEL V 

IDENTITAS RESPONDEN 

OPTION Alternatif jawaban Frekuensi Persentase 

A Mahasisiwi  74 100% 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada alternative jawaban mahasiswi 

terdapat 100 %, maka dapat disimpulkan jawaban tentang apakah identitas 

responden, sesuai judul bahwa penelitian hanya dikhususkan buat mahasiswi yang 

tinggal di pondokan daerah RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru yakni 

sebanyak 74 orang. 

TABEL VI 

UMUR RESPONDEN 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A 
 

B 
 

C 

18 Tahun 
 

19 Tahun 
 

20 Tahun Keatas 

5 
 

31 
 

38 

6,7% 
 

41.9% 
 

51,4% 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada alternatif jawaban 18 tahun 

terdapat 5 orang responden atau 6.7 %, 31 orang responden atau 41.9 % 

menyatakan 19 Tahun, 38 orang responden atau 51.4 % menyatakan 20 tahun 
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keatas. Maka dapat disimpulkan jawaban tentang umur responden, yang paling 

tinggi jawaban adalah 20 tahun keatas (51.4 %). 

TABEL VII 

PAHAM TENTANG ACARA BERITA INFOTAINMENT 

OPTION ALTERNATIF 
JAWABAN 

FREKUENSI PERSENTASE 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sangat paham 
 

Cukup paham 
 

Kurang paham 
 

Tidak paham 

33 
 

37 
 
2 
 
2 

44,6 % 
 

50 % 
 

2.7 % 
 

2.7 % 

Jawaban 
 

 74 100% 

 

 Dari tabel diatas menunjukkan alternatif jawaban sangat paham terdapat 

33 orang responden atau 44,6 % , 37 orang responden atau 50 % cukup paham, 2 

orang responden atau 2.7 % dan 2 atau 2.7 % yang tidak paham acara 

infotainment, maka dapat disimpulkan jawaban tentang apakah saudari paham  

acara berita infotainment, yang paling tinggi jawaban adalah cukup paham (50 %). 
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TABEL VIII 

DALAM SEMINGGU MENONTON INSERT INVESTIGASI 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D 
 

Satu kali 
 

Dua kali 
 

Tiga kali 
 

Lebih tiga kali 

7 
 

20 
 
8 
 

39 

9,5 % 
 

27 % 
 

10,8 % 
 

52,7 % 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden penelitian 

mahasiswi RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 7 orang 

responden atau 9,5 % adalah satu kali, 20 orang responden atau 27 % adalah dua 

kali, 8 orang responden atau 10,8% adalah 8 kali, dan 39 orang atau responden 

52,7% adalah lebih dari tiga kali. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah lebih dari tiga kali dengan jumlah 52,7 %. 

TABEL IX 

 WAKTU MENONTON INSERT INVESTIGASI  

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

10 – 15 menit 
 

15 – 20 menit 
 

20 – 30 menit 
 

30 – 1 jam 

13 
 
7 
 

19 
 

35 

17,56 % 
 

9, 5 % 
 

25,6 % 
 

47,3 % 
Jumlah  74 100% 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden penelitian 

mahasiswi RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 13 orang 

responden atau 17,56 % adalah 10 – 15 menit, 7 orang responden atau 9,5 % 

adalah 15 – 20 menit, 19 orang responden atau 25,6 % adalah 20 – 30 menit , dan 

35 orang atau responden 47,3 % adalah 30 – 1 jam. Jadi dapat disimpulkan 

alternatif jawaban responden yang paling tinggi adalah 30 – 1 jam dengan jumlah 

47,3 %. 

TABEL X 

MENIRU GAYA SELEBRITIS  YANG DITAYANGKAN INSERT 
INVESTIGASI SEPERTI NARKOBA, BAHASA GAUL, PACARAN, 

PAKAIAN MINI. 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

2 
 

10 
 

40 
 

22 
 
 

2, 7 % 
 

13, 5 % 
 

54,05% 
 

29,7 % 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden penelitian 

mahasiswi RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 2 orang 

responden atau 2,7 % adalah satu sering, 10 orang responden atau 13,51 % adalah 

cukup sering, 40 orang responden atau 54,05 % adalah jarang ( kadang – kadang ), 

dan 22 orang atau responden 29,7 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan 
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alternatif jawaban responden yang paling tinggi adalah tidak pernah dengan 

jumlah 54,05 %. 

TABEL XI 

MENONTON INSERT INVESTIGASI BERSAMA TEMAN 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

42 
 

17 
 
9 
 
6 
 
 

56,75 % 
 

22,97 % 
 

12,16 % 
 

8,10 % 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden penelitian 

mahasiswi RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 42 orang 

responden atau 56,75 % adalah satu sering, 17 orang responden atau 22,97 % 

adalah cukup sering, 9 orang responden atau 12,16 % adalah jarang ( kadang – 

kadang ), dan 6 orang atau responden 8,10 % adalah tidak pernah. Jadi dapat 

disimpulkan alternatif jawaban responden yang paling tinggi adalah sering dengan 

jumlah 56,75  %. 

 

 

 

 

 



44 

 

TABEL XII 

DISKUSI SAAT MENONTON INSERT INVESTIGASI BERSAMA TEMAN 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

39 
 
4 
 

26 
 
5 

52,7 % 
 

5,4 % 
 

35,13% 
 

6,76% 
Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 74 responden penelitian 

mahasiswi RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 39 orang 

responden atau 52,7 % adalah satu sering, 4 orang responden atau 5,4 % adalah 

cukup sering, 26 orang responden atau 35,13 % adalah jarang ( kadang – kadang ), 

dan 5 orang atau responden 6,76 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan 

alternatif jawaban responden yang paling tinggi adalah sering dengan jumlah 52,7 

%. 
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TABEL XIII 

DISKUSI SAAT MENONTON INSERT INVESTIGASI BERSAMA 
MASYARAKAT 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

4 
 

11 
 

24 
 

35 

5,40 % 
 

14,86 % 
 

32,5 % 
 

47,3 % 
Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 4 orang responden atau 5,40 

% adalah sering, 11 orang responden atau 14,86 % adalah cukup sering, 24 orang 

responden atau 32,5 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 35 orang atau 

responden 47,3 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah tidak pernah dengan jumlah 47,3 %. 

TABEL XIV 

ACARA INSERT INVESTIGASI MENAMBAH PENGETAHUAN TENTANG 
HIDUP BEBAS TERHADAP DIRI SENDIRI 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

25 
 

18 
 

11 
 

20 

33,78 % 
 

24,32 % 
 

14,86 % 
 

27,02 % 
Jumlah  74 100% 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 25 orang responden atau 

33,78 % adalah sering, 18 orang responden atau 24,32 % adalah cukup sering, 11 

orang responden atau 14,86 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 20 orang 

atau responden 27,02 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif 

jawaban responden yang paling tinggi adalah sering dengan jumlah 33,78 %. 

TABEL XV 

MEMBERI INFORMASI KEPADA TEMAN SETELAH MENONTON INSERT 
INVESTIGASI 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

30 
 

15 
 
6 
 

23 

40,54 % 
 

20,27 % 
 

8,01 % 
 

31,2 % 
Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 30 orang responden atau 

40,5 % adalah sering, 15 orang responden atau 20,27 % adalah cukup sering, 6 

orang responden atau 8,01 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 22 orang atau 

responden 31,2 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah sering dengan jumlah 40,54 %. 
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TABEL XVI 

DISKUSI DENGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI GAYA 
HIDUP BEBAS 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

- 
 

25 
 

13 
 

36 

 
 

33,8 % 
 

17,63 % 

48,6 % 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 0 orang responden atau 0 % 

adalah sering, 25 orang responden atau 33,8 % adalah cukup sering, 13 orang 

responden atau 17,63 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 36 orang atau 

responden 48,6 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah tidak pernah dengan jumlah 48,6  %. 

TABEL XVII 

 MELAKUKAN PRA AMORAL SEPERTI MEMAKAI NARKOBA 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

- 
 

14 
 
2 
 

58 

 
 
         18,9% 

 
2,70% 

 
78,4 % 

Jumlah  74 100% 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 0 orang responden atau 0 % 

adalah sering, 14 orang responden atau 18,9% adalah cukup sering, 2 orang 

responden atau 2,70% adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 58 orang atau 

responden 78,4  % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah tidak pernah dengan jumlah 78,4  %. 

TABEL XVIII 

MELAKUKAN BAHASA GAUL LU, GUA  

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

11 
 

22 
 

29 
 

12 

14,9 % 

27,72% 

39,18 % 

16,21 % 

Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 11 orang responden atau 14,9 

% adalah sering, 22 orang responden atau 27,72 % adalah cukup sering, 29 orang 

responden atau 39,18 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 12 orang atau 

responden 16,21 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah cukup sering dengan jumlah 39,18  %. 
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TABEL XIX 

MELAKUKAN SENTUHAN FISIK SAAT PACARAN 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

33 
 

14 
 

12 
 

15 

44,6% 
 

18,9 % 
 

16,21% 
 

20,3 % 
Jumlah  74 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 33 orang responden atau 

44,6 % adalah sering, 14 orang responden atau 18,9 % adalah cukup sering, 12 

orang responden atau 16,21 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 15 orang 

atau responden 20,3 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif 

jawaban responden yang paling tinggi adalah sering dengan jumlah 44,6  %. 

TABEL XX 

 MENGGUNAKAN PAKAIAN MINIM 

OPTION Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 

Sering 
 

Cukup Sering 
 

Jarang 
 

Tidak pernah 

- 
 

19 
 

42 
 

13 

 
 

25,7% 
 

56,7% 
 

17,6% 
Jumlah  74 100% 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 74 responden penelitian mahasiswi 

RT. 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru terdapat 0 orang responden atau 0 % 

adalaH sering, 19 orang responden atau 25,7 % adalah cukup sering, 42 orang 

responden atau 56,7 % adalah jarang ( kadang – kadang ), dan 13 orang atau 

responden 17,6 % adalah tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan alternatif jawaban 

responden yang paling tinggi adalah jarang dengan jumlah 56,7  %. 

 



51 

 

 

 

BAB IV 

ANALISA DATA 

 

Setelah terkumpul data dari lapangan dengan menggunakan teknik angket, 

dokumentasi, maka diklasifikasikan untuk memudahkan menjawab permasalahan 

dengan penelitian, adapun permasalahan yaitu bagaimana pengaruh berita 

infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku mahasiswi di RT.03 Kelurahan 

Simpang Baru Pekanbaru dengan menggunakan rumus statistik deskripstif. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut disesuaikan dengan nomor tabel angket 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan untuk mengetahui permasalahan tersebut terlebih 

dahulu harus diketahui jumlah nilai N, dapat sebagai berikut : 

TABEL XXI 

REKAPITULASI ANALISA DAMPAK BERITA INFOTAINMENT INSERT 
INVESTIGASI TERHADAP PRILAKU MAHASISWI 

 
 
NO 

A B C D  
 
JUMLAH 
 
 
 

 
F 

 
P 

 
F 

 
P 

 
F 

 
P 

 
F 

 
P 

 
 
X 

 
 
2 

 
 

2,70 % 

 
 

10 

 
 

13,5 % 

 
 

40 

 
 

54,05% 

 
 

22 

 
 

29,72% 

 
 

74 

 
 

100
% 

 
XI 

 
42 

 
56,7% 

 
17 

 
22,9% 

 
9 

 
12,2% 

 
6 

 
8,1% 

 
74 

 
100
% 
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XII 

 
39 

 
52,7% 

 
4 

 
5,4% 

 
26 

 
35,13% 

 
5 

 
6,76% 

 
74 

 
100
% 

 
XIII 
 

 
4 

 
5,40% 

 
11 

 
14,86% 

 
24 

 
32,5% 

 
35 

 
47,3% 

 
74 

 
100
% 

 
XIV 
 

 
25 

 
33,78% 

 
18 

 
24,32% 

 
11 

 
14,86% 

 
20 

 
27,02% 

 
74 

 
100
% 

 
XV 

 
30 

 
40,54% 

 
15 

 
20,27% 

 
6 

 
8,01% 

 
23 

 
31,2% 

 
 
 

 
74 
 

 
100
% 
 

 
XVI 

-  
0% 

 
25 

 
33,8 % 

 
13 

 
17,6% 

 
36 

 
48,6% 

 
 
 

 
74 

 
100
% 

 
XVII 

 
- 

 
0% 

 
14 

 
18,9% 

 
2 

 
2,70% 

 
58 

 
78,4% 

 
 
 

 
74 

 
100
% 

 
XVIII  

 
11 

 
14,9% 

 
22 

 
27,72% 

 
29 

 
39,18% 

 
12 

 
16,21% 

 
 
 

 
74 

 
100
% 

 
XIX 

 
23 

 
44,6% 

 
14 

 
18,9% 

 
12 

 
16,21% 

 
15 

 
20,3% 

 

 
74 

 
100
% 

 
XX 
 

-  
0% 

 
19 

 
25,7% 

 
42 

 
56,7% 

 
13 

 
17,6% 

 
74 

 
100
% 

 180  169  214  245  814  
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Penjelasan tabel di atas NO adalah nomor tabel yang masuk dalam pengaruh berita 

infotainment Insert Investigasi yang dimulai dari tabel X sampai dengan tabel XX , A 

adalah jumlah option jawaban yang memilih A, B adalah jumlah  option yang 

memilih jawaban B, C adalah jumlah option yang memilih jawaban C, D adalah 

jumlah option yang memilih jawaban D, F adalah jumlah Frekuensi yang muncul 

pada tiap jawaban, P adalah persentase dari jumlah jawaban tiap frekuensi. 

Alternatif  jawaban  

Option A diberi bobot 4 

Option B diberi bobot 3 

Option C diberi bobot 2 

Option D diberi bobot 1 

 

Sementara untuk angket memakai standar sebagai berikut 

1. Sangat mempunyai pengaruh  =76 % - 100 % 

2. Cukup mempunyai pengaruh  =56 % - 75 % 

3. Tidak mempunyai berpengaruh =kurang dari 50% 

Maka, dari tabel rekapitulasi jawaban angket oleh responden setelah dihitung 

persentase, setiap alternatif jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan 

sebagai berikut : 
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1. Yang memilih jawaban A=180 

2. Yang memilih jawaban B=169 

3. Yang memilih jawaban C=214 

4. Yang memilih jawaban D=245 

Jika dilihat dari standar nilai ditentukan dengan nilai: 

� =
�

�
�1�� %  

Option A ( 180 x 4 ) = 720 

Option B ( 169 x 3 ) = 507 

Option C ( 214 x 2 ) = 428 

Option D ( 245 x 1 ) = 245 

  803 1900 

 

Nilai ideal N = 803 X 4 = 3212 

180 + 169 + 214 + 245 = 803( N ) 

720 +  + 507 + 428 + 245 = 1900 
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Maka dapat dimasukkan dalam rumus : 

� =
�

�
�1�� %  

 

� =

���

��
�1�� % } : 4 

 

� = 236,6 ∶ 4  

 

� = 59,2 %  

 

jadi nilai rata – rata diketahui yaitu 59,2 % dari hasil nilai rata – rata dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku 

mahasiswi pondokan di RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru Cukup 

Mempunyai pengaruh dengan nilai 59,2 % sesuai dengan standar pengukuran yang 

telah ditetapkan yakni apabila 76 % - 100 % sangat mempunyai pengaruh, 50% -75 % 

cukup mempunyai pengaruh, kurang dari 50 % tidak mempunyai pengaruh ( Tohirin, 

2003 : 16 ) 

Hal ini di dukung dari hasil penyebaran angket kepada responden yang 

banyak menonton adalah wanita yakni mahasiswi 74 orang atau 100 %, sesuai judul 

penelitian yakni pengaruh berita infotainment Insert Investigasi terhadap prilaku 

mahasiswi dipondokan RT.03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru maka penelitian 

hanya di khususkan bagi mahasiswi ( wanita ) yang tinggal di pondokan atau kos- 

kosan. Dengan umur rata- rata 20 tahun keatas yakni 51,4%. 
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Berikut akan dipaparkan analisa terhadap masing – masing item berdasarkan 

data jawaban responden yang dibuat berdasarkan frekuensi dan persentase masing – 

masing option, analisa selengkapnya bisa dilihat dibawah ini : 

Tabel X menunjukkan menirukan gaya bebas yang disiarkan Insert 

Investigasi. Dalam hal ini sebagian besar jawaban responden adalah tidak pernah , hal 

ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang memilih option C ( jarang) sebesar 

54,05 % atau 40 orang. 

Tabel XI menunjukkan menonton Insert Investigasi bersama teman. Dalam 

hal ini sebagian besar jawaban responden sering, hal ini dapat dilihat dari besarnya 

persentase yang memilih option jawaban A ( sering ) sebesar 56,7  atau 42 orang. 

Tabel XII menunjukkan saat menonton Insert Investigasi melakukan diskusi 

bersama teman. Dalam hal ini sebagian besar jawaban responden sering, hal ini dapat 

dilihat dari besarnya persentase yang memilih option jawaban A ( sering ) sebesar 

52,7%  atau 39 orang. 

Tabel XIII menunjukkan saat menonton infotainment Insert Investigasi 

melakukan diskusi bersama masyarakat. Dalam hal ini sebagian besar jawaban 

responden sering, hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang memilih option 

jawaban D ( tidak pernah ) sebesar 47,5 %  atau 35 orang. 

Tabel XIV menunjukkan dengan menonton infotainment Insert Investigasi 

akan menambah pengetahuan terhadap gaya bebas terhadap diri sendiri. Dalam hal ini 
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sebagian besar jawaban responden sering, hal ini dapat dilihat dari besarnya 

persentase yang memilih option jawaban A ( sering ) sebesar 33,78 %  atau 25 orang. 

Tabel XV menunjukkan setelah menonton Insert Investigasi akan memberikan 

informasi kepada teman . Dalam hal ini sebagian besar jawaban responden sering, hal 

ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang memilih option jawaban A ( sering ) 

sebesar 40,54%  atau 30 orang. 

Tabel XVI menunjukkan melakukan diskusi bersama masyarakat dalam 

mengurangi gaya hidup bebas. Dalam hal ini sebagian besar jawaban responden 

sering, hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase yang memilih option jawaban D ( 

sering ) sebesar  48,6 %  atau 36 orang. 

Tabel XVII menunjukkan melakukan pra amoral seperti memakai narkoba. 

Dalam hal ini sebagian besar jawaban responden tidak pernah, hal ini dapat dilihat 

dari  besarnya persentase yang memilih option jawaban D ( tidak pernah ) sebesar 

78,4% atau 58 orang. 

Tabel XVIII menunjukkan menggunakan bahasa gaul lu, gua. Dalam hal ini 

sebagian besar jawaban responden jarang, hal ini dapat dilihat dari besarnya 

persentase yang memilih option jawaban C ( jarang ) sebesar 39,18 % atau 29 orang. 

Tabel XIX menunjukkan melakukan bebas sentuhan fisik. Dalam hal dapat 

dilihat dari besarnya persentase yang memilih jawaban jarang, hal ini dapat dilihat 
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dari besarnya persentase yang memilih option jawaban A ( jarang ) sebesar 44,6 % 

atau 33 orang. 

Tabel XX menunjukan memakai pakaian minim. Dalam hal dapat dilihat dari 

besarnya persentase yang memilih jawaban tidak pernah, hal ini dapat dilihat dari 

besarnya persentase yang memilih option jawaban C ( jarang-jarang ) sebesar 56,7 % 

atau 42 orang. 

Dari analisa dapat diketahui bahwa pengaruh berita infotainment terhadap 

prilaku mahasiswi pondokan atau kos kosan RT.03 Kelurahan Simpang Baru 

Pekanbaru cukup mempunyai pengaruh dengan nilai 59,15 %. Hal ini didukung  

oleh pendapat yang sesuai dengan teori The Mathematical Theory of Comunication 

yang dicetuskan oleh Shannon dan Warren weaver tentang bagaimana mendapatkan 

informasi, dan didukung dari penyebaran angket dimana mahasiswi tidak pernah 

melakukan pra amoral yang disiarkan infotainment Insert Investigasi dengan jumlah  

54,05 % terdapat pada tabel X melihat acara infotainment Insert Investigasi lebih dari 

tiga kali dengan jumlah nilai 52,7% terdapat pada tabel VIII. Mahasiswi seering 

melakukan pacaran dengan sentuhan fisik seperti ciuman dan pelukan dengan jumlah 

44,6 % pada tabel XX. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah disajikan dan dianalisa dengan teknik analisa data, maka dapat diketahui bahwa 

pengaruh berita infotainment insert investigasi terhadap prilaku mahasiswi yang tinggal di 

pondokan RT 03 Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru  cukup mempunyai pengaruh 

dengan nilai 59,15 %. Hal ini didukung dari penyebaran angket kepada responden yang 

banyak menonton acara infotainment insert investigasi adalah wanita atau mahasiswi yang 

berjumlah 74 orang atau 100 %, dengan umur rata – rata 20 tahun keatas sebanyak 38 orang 

responden atau 51,4 % . Hal ini sesuai dengan The Mathematical Theory Of Communication 

tentang bagaimana mendapatkan informasi. 

 Adapun acara infotainment insert investigasi cukup berpengaruh terhadap remaja dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 Dimana mahasiswi jarang menirukan gaya selebritis seperti pacaran dengan sentuhan 

fisik  yang di tayangkan pada acara infotainment insert investigasi dengan jumlah nilai 44,6 

%, terdapat pada tabel XX, sering menonton acara infotainment insert investigasi bersama 

teman dengan jumlah nilai 56,75 %  pada tabel XII. Menonton acara infotainment insert 

investigasi lebih dari tiga kali seminggu dengan jumlah 52,7 % terdapat pada tabel VIII, 

mahasiswi sering melakukan pra amoral seperti  memakai narkoba, pacaran, dan pakaian 

mini berjumlah 54,05% pada tabel X. 
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B. Saran – saran 

Setelah disimpulkan dari hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran – saran. 

Adapun saran – saran tersebut antara lain  yaitu : 

1. Acara Infotainment Insert Investigasi yang disiarkan oleh Trans TV dapat 

memberikan sedikit kewaspadaan terhadap para mahasiswi atau remaja putri 

tentang moral – moral yang sering terjadi saat ini ditengah masyarakat yang 

kurang bermoral. 

2. Masyarakat khususnya mahasiswi yang tinggal dipondokan atau ngekos dalam 

menonton diharapkan dapat memilih acara infotainment yang menampilkan 

tentang prestasinya mereka para selebritis, bukan menirukan gaya selebritisnya. 

3. Semoga penelitian ini mahasiswi kos – kosan khususnya Rt setempat dapat 

membimbing dirinya sendirinya dan warga pendatang ke prilaku yang lebih 

positif. 
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Angket Penelitian 

I. Identitas Responden 
 

   Nama  : 
Umur  : 
Alamat : 
Pendidikan : 
Agama : 

 
II.  Pertanyaan Angket 

1. Apakah saudari mengetahui atau paham apa itu berita infotainment? 
a. Sangat paham 
b. Cukup paham 
c. Kurang paham 
d. Tidak paham 

2. Berapa kali dalam seminggu saudari menonton acara Infotainment Insert Investigasi? 
a. Satu kali 
b. Dua kali 
c. Tiga kali 
d. Lebih dari tiga kali 

3. Berapa menitkah saudari menonton acara Infotainment Insert Investigasi? 
a. 10 – 15 Menit 
b. 15 – 20 Menit 
c. 20 – 30 Menit 
d. 30 menit – 1 jam 

4. Berikut adalah gaya – gaya selebritis yang pernah di siarkan di Insert Investigasi, 
lingkarilah tiga buah. 

a. Memakai narkoba 
b. Memakai Bahasa gaul 
c. Melakukan pacaran bebas ekspresi 
d. Memakai pakaian minim 

5. Apakah saudari pernah melakukan atau meniru gaya – gaya yang dilakukan artis 
yang di tayangkan pada berita infotainment Insert Investigasi yang diatas tersebut 
terhadap tindakan sehari – hari? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Jarang ( kadang – kadang) 
d. Tidak pernah 

6. Apakah saudari dalam menonton acara berita infotainment Insert Investigasi bersama 
teman? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Jarang ( kadang – kadang) 
d. Tidak pernah 

 
 



7. Apakah saudari saat menonton acara infotainment insert investigasi melakukan 
diskusi dengan teman? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Jarang (kadang – kadang) 
d. Tidak pernah 

8. Apakah saudari saat menonton berita infotainment insert investigasi melakukan 
diskusi dengan bersama masyarakat sekitar? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Jarang (kadang- kadang) 
d. Tidak pernah 

9. Menurut saudari dengan melihat acara infotainment insert investigasi apakah dapat 
menambah pengetahuan terhadap hidup bebas terhadap diri sendiri? 

a. Sangat menambah 
b. Cukup menambah 
c. Kurang menambah 
d. Tidak menambah 

10. Apakah setelah menonton acara infotainment insert investigasi saudari memberikan 
informasi gaya hidup bebas kepada teman yang lain? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Kurang sering 
d. Tidak pernah 

11. Setelah itu apakah saudari melakukan diskusi dengan masyarakat dalam mengurangi 
gaya hidup bebas dikalangan mahasiswi ? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Kurang sering 
d. Tidak pernah 

12. Apakah saudari pernah melakukan pri amoral seperti mamakai narkoba? 
a. Sering’ 
b. Cukup sering 
c. Kurang sering 
d. Tidak pernah 

13. Apakah saudari melakukan bahasa gaul seperti lu, gua dalam berbicara sehari- hari? 
a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Kurang sering 
d. Tidak pernah 

14.  Apakah saudari melakukan sentuhan fisik saat pacaran, seperti pelukan, ciuman dan 
lainnya ? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Kurang sering 
d. Tidak pernah 



15.  Apakah saudari melakukan menggunakan pakaian mini layaknya selebritis dalam 
berpakaian? 

a. Sering 
b. Cukup sering 
c. Kurang sering 
d. Tidak pernah 
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