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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara didunia tidak luput dari arus

globalisasi dan  informasi. Di Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang

berbagai macam stasiun, nasional seprti Tvri, maupun stasiun swasta seperti

SCTV, Trans TV, RCTI, GLOBAL TV, Indosiar, MNC TV, ANTV dan masih

banyak lainya. Media televisi tersebut berupaya menarik perhatian pemirsa

sebanyak-banyaknya dan mereka membuat program acara sebaik mungkin

sehingga pemirsa dapat tertarik dan menonton seperti berita informasi yang

mengandung pendidikan, hiburan. Seks, dan tidak ketinggalan pula berita

yang menyangkut kriminal seperti reportase investigasi, sergap, buser, kpk

dan sebagainya.

Karena ketatnya persaingan antara media massa khususnya televisi,

maka dalam penyampaian berita sering ditemukan tidak sesuai dengan etika

penyiaran peperti penampakan adegan, praktek dari tindak kriminal tersebut.

Dan berita itu tidak selamanya positif dalam masyarakat tetapi bisa berdampak

negatif atau semakin banyaknya tindakan kriminal.

Masyarakat cenderung hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa

melihat resiko atau akibat-akibat yang ditimbulkan dalam masyarakat atau

dalam kehidupanya. Dengan berita kriminal yang telah diprogramkan oleh

media swasta sedikit banyaknya dapat mempengaruhi prilaku masyarakat,
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seperti juga yang terjadi pada RT 01 RW 06 kel. Simpang Baru kec. Tampan

pekan baru. Berdasarkan para pengamatan penulis, hasil wawancara dengan

ketua pemuda mengatakan “didaerah RT 01 RW 06 Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan Tampan ini adanya sebagian masyarakat melakukan tindakan yang

melanggar aturan norma sosial seperti pemabukan, pemakaian obat terlarang,

berbuat mesum, pencurian, tentu dapat merugikan masyarakat lainya bahkan

pengaruh negatif. Apabila dalam hal ini tidak mendapatkan perhatian yang

serius dari RT/RW setempat maka akan mengakibatkan terjadinya tindakan-

tindakan yang mengarah kriminal yang cukup berat seperti pembunuhan,

pemerkosaan dan lain sebagainya. (Wawancara, 15 April 2014 ).

Reportase investigasi merupakan acara yang menyajikan tentang berita

kriminal yang terjadi saat ini secara mendalam, acara ini disiarkan di Trans

TV pada hari sabtu  dan mingu jam 16.00 sampai 16.15 WIB. Dalam

penyajianya sering kali menampilkan adegan secara furgal yang menyebabkan

setiap orang yang menonton akan mengerti tentang apa yang disajikan seperti

bagaimana menipu orang lain, minum-minuman, membuat senjata tajam dan

sebagainya.

Reportase investigasi yang merupakan acara yang terdapat pada

televisi Trans TV yang menyiarkan program pristiwa kriminal seperti

pemalsuan, cara menipu orang lain dan lain sebagainya. Berita kriminal yang

disampaikan pada reportse investigasi merupakan peristiwa yang aktual,

faktual yang ditulis wartawan berupa kejadian yang nyata. Pernyataan

pernyataan, statmen yang terjadi baik didaerah lingkunganya sendiri atau
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diluar lingkunganya. Dengan adanya berita Reportase Investigasi tersebut

secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan, kewaspadaan atau

sebaliknya.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih

mendalam secara ilmiah, maka penulis dapat mengangkat memberikan judul :

PENGARUH PEMBERITAAN KRIMINAL REPORTASE

INVESTIGASI  TRANS TV TERHADAP PRILAKU MASYARAKAT

RT 01 RW 06 KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN

TAMPAN  PEKANBARU.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Reportase investigasi acara yang menyiarkan pemberitaan kriminal secara

mendalam dan berbeda dengan berita kriminal lain.

2. Apakah pengaruh yang ditimbulkan dari Pemberitaan Kriminal Reportase

Investigasi Trans TV bersifat negatif atau positif terhadap Prilaku

Masyarakat RT 01  RW 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Pekanbaru.

3. Merupakan bagian dari studi ilmu komunikasi yang penulis palajari,

dengan adanya penelitian ini dapat membantu menambah wawasan bagi

mahasiswa khususnya bagi saya sebagai penulis, pada umumnya

masyarakat RT 01 RW 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Pekanbaru

4. Penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian baik dari segi waktu,

biaya, buku pendukung dan lain sebagainya.
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C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman dan mempermudah dalam

penafsiran terhadap istilah kata-kata yang ada dalam fokus penelitian maka

perlu dijelaskan hal tersebut yang nantinya pegangan dalam penelitian.

1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu watak

(benda), orang yang turut membentuk wstsk dan perbuatan

seseorang.departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa

indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998:664). Sedangkan pengaruh dalam

penelitian ini adalah kekuatan atau daya oleh variabele terhadap variabele

lainya, yakni bagaimana pengaruh berita kriminal tersebut terhadap prilaku

masyarakat’

2. Pemberitaan Kriminal

Pemberitaan Kriminal adalah fakta atau informasi yang ditulis oleh

wartawan dan dimuat dalam media pers baik itu surat kabar, majalah,

radio, televisi (Widodo,1997:17). Kriminal adalah kejahatan, pelanggaran

hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang (Inderawan,

2003:314). Dapat disimpulkan bahwa pemberitaan kriminal adalah

informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara luas yang

membahas tentang tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan  secara

individu, kelompok. Massa yang dapat merugikan orang lain seperti

pembunuhan, pencopetan, pemerkosaan, pemabukan. Perkelahian dan lain

sebagainya yang melanggar hukum.
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3. Reportase Investigasi

Reportase Investigasi adalah acara yang disiarkan trans TV yang

membahas tentang kejadian atau peristiwa tentang kejadian atau peristiwa

tindakan kriminal. Berita yang disajikan tentang tindakan kriminal yang

tejadi saat ini.

4. Trans TV

Adalah sebuah stasiun televisi Swasta Indonesia mulai secara

terrestrial area di Jakarta, yang dimiliki oleh konglomerat Chairul

Tanjung.Dengan motto "Milik Kita Bersama", konsep tayang stasiun ini

tidak banyak berbeda dengan stasiun swasta lainnya.Trans TV adalah anak

perusahaan PT Trans Corpora.Kantor Pusat stasiun ini berada di Studio

TransTV, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan.

5. Prilaku

Prilaku adalah tingkah laku atau sikap seseorang yang

dimanesisfertasikan kedalam perbuatan yang dihasilkan dari pengalaman-

pengalaman seseorang yang diterimaya dari lingkunganya (Zaskiah,

1986:266).

6. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tergolong besar atau

kecilnya yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya

bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain (Hasan Sadili,

1999 : 31). Adapun pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

bagaimana pengaruh Pemberitaan Kriminal Reportase Investigasi terhadap

Masyarakat RT 01 RW 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

kota Pekanbaru, apakah pengaruh itu positif atau negatif.
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D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Pemberitaan Kriminal penyajianya sering kali menampilkan adegan

secara furgal yang menyebabkan setiap orang yang menonton akan

mengerti tentang apa yang disajikan seperti bagaimana menipu orang

lain, minum-minuman, membuat senjata tajam dan lainya.

b. Masyarakat cenderung hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa

melihat resiko atau akibat yang ditimbulkan dalam masyarakat atau

kehidupanya.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis membatasi

masalah dengan batasan masalah penelitian :

a. Yang mencangkup pada Pengaruh Pemberitaan Berita Kriminal

Reportase Investigasi Trans TV terhadap Prilaku Masyarakat RT 01

RW 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan

Baru.

3. Rumusan Masalah

a. Berdasarkan masalah yang telah di paparkan, maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini, yaitu : “Apakah ada Pengaruh

Pemberitaan Kriminal Reportase investigasi Trans TV terhadap prilaku

masyarakat  RT 01 RW 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru?
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberitaan reportase

investigasi Trans TV terhadap masyarakat RT 01 RW 06 Kelurahan

Simpang Baru Kecamatan Tampan kota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat besar

baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

1) Secara teoritis penelitian berguna untuk mengembangkan teori

komunikasi  khususnya pada media massa sebagai penyampaian

informasi yang baik yang terjadi dikalangan akademis maupun

masyarakat.

2) persyaratan bagi penulis untuk meraih gelas sarjana S1 pada

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi..

b. Manfaat praktis

1) Secara praktis dapat membantu para dosen, mahasiswa, masyarakat

dan kalangan akademis lainya dalam menyusun buku yang ada

hubunganya dengan masalah komunikasi massa.

2) bagi peneliti memberikan pengalaman dan wawasan  dalam

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti

perkuliahan.
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F. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan

berfikir dalam memecahkan suatu masalah. Untuk itu, perlu kerangka teoritis

sebagai landasan berfikir yang menunjukan dari sudut mana peneliti

menyoroti masalah yang akan diteliti.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah The

Mathematical Theory of Comunication yang dicetuskan oleh sharnon dan

weaver bagaimana mencari mendapatkan suatu informasi, Model komunikasi

matematik ini sebelumnya dinilai sebagai komunikasi linier untuk keperluan

jaringan telekomunikasi, hal ini didukung oleh jhonson dan klare dalam

(onong, 2000:45) mengakui bahwa model komunikasi yang dibuat oleh

shanon dan weafer telah member motivasi dikalangan ilmuan dibidang

komunikasi dan juga ilmu sosial lainya untuk merumuskan pemikiran mereka

dalam model.

Dari gambar di atas menunjukan bahwa sumber informasi (information

source) memproduksi sebuah pesan (massage) untuk dikomunikasikan. Pesan

tersebut dapat berupa gambar, tulisan, kata-kata, music dan lain-lain.

Pamancar (transmitter) mengubah pesan menjadi isyarat (signal)

yang sesuai bagi saluran yang akan di pergunakan. Saluran (channel) adalah

media yang menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima(receiver).

Information
Source

Transmitter Receiver Desntination

Noise
Source

Message MessageSignal

Received
signal
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Dalam percakapan sumber informasi adalah benak (brani). Pemancar adalah

mekanisme suara yang menghasilkan isyarat, saluran (channel) adalah udara.

Penerima (receiver) melakukan kebalikan operasi yang dilaksanakan

pemancar, yakni merekontruksi pesan dari isyarat. Tujuan (destination) adalah

orang atau benda kepada siapa atau kepada apa pesan ditujukan.

Dalam hal ini penulis memberikan  rujukan penelitian yang terdahulu,

yang dimaksudkan untuk melengkapi dari penelitian yang telah ada

sebelumnya. Beberapa penelitian yang dapat dimasukan sebagai rujukan untuk

masalah yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan yaitu yang berkaitan

dengan pengaruh pemberitaan media.

Berikut ini merupakan ringkasan dari rujukan penelitian.

Rujukan yaitu skripsi Aini  Juniati Mahasiswi Jurusan ilmu

komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Riau pada tahun

2013 dengan judul Pengaruh Terpaan Tayangan Reportase Investigasi

Trans TV Terhadap Kecemasan Orang Tua Di kelurahan Simpang Tiga

Bukit Raya Pekanbaru. Dalam penelitianya menggunakan metode kuantitatif

dengan dua variabel yaitu Terpaan Tayangan Reportase Investigasi Trans TV

dan kecemasan Orang Tua. Terdapat pengaruh yang signifikan antara

pengaruh terpaan tayangan reportase investigasi trans tv terhadap kecemasan

orang tua. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh persamaan regresi Y

= 22, 531 + 0, 347 X. Sedangkan untuk berapa besar pengaruh yang

ditimbulkan dari variabel X terdapat variabel Y sekitar 8,8% sedangkan

sisanya 91,2% dipengaruhi faktor lain. Dari analisis yang dilakukan diperoleh

pengaruh tidak begitu besar yakni 8,8%.
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1. Pengaruh

Pengaruh adalah akibat atau hasil dari suatu kegiatan komunikasi,

dalam ilmu ekonomi disebut out-put dan infut atau produk. Setelah ada

kegiatan komunikasi (sebagai infut) maka akan timbul out-put atau efek.

Dalam ilmu komunikasi sebelum ada efek adapula feed-back (unpan

balik), pada dasarnya merupakan gejala-gejala efek yang akan terjadi

(Soenarjo dan Djoenaesih,1997:69)

Adapun pengaruh dalam penelitian disini adalah pengaruh yang

ditimbulkan dari pemberitaan kriminal reportase investigasi yang disiarkan

oleh media televisi Trans TV dimana Revortase Investigasi yang

membahas peristiwa sekitar kriminal atau kejadian yang berhubungan

dengan tindakan kejahatan yang dapat melanggar hukum dan merugikan

orang lain baik secara materi dan jiwa (nyawa).

Pengaruh bisa disebut efek, efek adalah hasil dari komunikasi

yakni sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak 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 pengaruh bisa terjadi dalam bentuk

perubahan persepsi dan perubahan pendapat, sedangkn pengaruh dapat

dilihat dari persoalan opinion. Publik opinion, dan majority opinion.
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a. Personal opinon (pendapat pribadi), hal ini dapat merupakan akibat

atau hasil yang diperoleh dari komunikasi, personal opinion adalah

sikap dan pendapat seseorang terhadap sesuatu masalah tertentu.

b. Publik opinion, sering kita artikan sebagai pendapat umum.

Pengertianya adalah penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang

penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan

individu secara sadardan rasional. Publik opinion ini perlu dalam

rangka menggerakan massa,namun ia buakan kata sepakat dan buakan

pula suatu bisa dihitung dengan jumlah, oleh karena itu suatu

kampanye yang diarahkan kepada pemilihan tertentu titik beratnya

terhadap pada personal. Publik opinion mengandung nilai-nilai

psikologis dalam rangka mengarahkan personal opinion.

c. Majority opinion, pendapat bagian besar dari publik atau masyrakat,

misalnya yang harus dicapai kampanye pemilu,berhasil atau tidaknya

suatu kampanye dapat diukur dari hasil atau tidaknya mencapai suatu

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

Begitu juga dengan pengaruh pemberitaan kriminal Reportase

Investigasi ditimbulkan kepada masyarakat dapat dilihat secara pribadi

maupun secara umum, pengaruh itu bisa dilihat perkembangan kriminal

yang semakin melonjak dan semakin menjadi kejadian-kejadian yang

melanggar hukum umpamanya ksus pencurian, penipuan, pemalsuan dan

lain sebagainya.
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2. Pemberitaan Kriminal Reportase Investigasi

Berita adalah fakta atau informasi yang telah ditulis oleh wartawan

dan dimuat dalam berita pers, baik itu isi surat kabar,majalah, radio

maupun televisi (Widodo,1997:17). Menurut Totok (2002;46) berita

berasal daribhasa sangsekerta yaitu vrit yang dalam bahasa inggrisnya

disebut write, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang

menyebut vritta artinya kejadian atau yang telah terjadi, writta dalam

bahasa indonesia kemudian menjadi berita atau warta.

Menurut S Pencer (Haris Sumadiria, 2005:64) suatu kenyataan

atau ide yang benar dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.

Reportase investigasi yang merupakan hacara yang terdapat pada televisi

Trans TV yang menyiarkan program pristiwa kriminal seperti pemalsuan,

cara menipu orang lain dan lain sebagainya. Berita kriminal yang

disampaikan pada reportse investigasi merupakan peristiwa yang aktual,

faktual yang ditulis wartawan berupa kejadian yang nyata. Pernyataan-

pernyataan, statmen yang terjadi baik didaerah lingkunganya sendiri atau

diluar lingkunganya. Dengan adanya berita Reportase Investigasi tersebut

secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan, kewaspadaan atau

sebaliknya.

Kriminal adalah kejahatan, pelanggaran hukum yang dapt dihukum

menurut undang-undang (Inderawan, 2003:314), dapat disimpulkan bahwa

pemberitaan membahas tentang tindakan-tindakan kejahatan yang

dilakukan secara individu, kelompok, massa, yang dapat merugikan orang
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lain seperti kematian, pemalsuan, penipuan dan lain sebagainya yang

melanggar hukum.

Seorang pembuat berita harus menjaga objektivitas dalam

pemberitaanya artinya penulis berita hanya menyiarkan apa adanya. Jika

itu berasal dari dua narasumber yang berbeda maka penulis harus mampu

menyeimbangkan dari keduanya sehingga tidak menimbukkan

permasalahan. Begitu juga dalam membuat berita Reportase Invsetigasi

yang telah disiarkan oleh media televisi Trans TV dimana mereka harus

mampu menyajikan dan menyeimbangkan jika terjadi atau timbul dua

permasalahan (narasumber) secara objektivitas, sehingga masyarakat

tertarik untuk menonoton.

Selain itu penulis harus mampu membedakan mana yang fakta,

opini, interprestasi dan sebagainya, dengan demikian berita yang

disampaikan kepada masyarakat secara luas tidak membingungkan dan

muda difahami. Untuk menulis berita baik itu pada media cetak, televisi,

radio tidak lepas dari unsur-unsur berita yang dimuat sehingga menarik

perhatian pembaca,pendengar.

Adapun unsur tersebut adalah :

1. Actual atau baru (termasa) adalah berita yang disajikan baru dan

sedang terhangat saat ini.

2. Jarak adalah tentang lokasi atau letak dari berita tersebut.

3. Terkenal adalah terkenalnya orang yang diberitakan, karena hal

tersebut sangat berpengaruh.

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

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

dan lain-lain yang dapat akibat merugikan atauyang menyenangkan

orang banyak merupakan bahan berita yang menarik.

6. Ketegangan adalah pertentangan-pertentangan yang ada menjadi hal

yang menarik untuk diberitakan

7. Kemajuan adalah merupakan hal yang menarik apabila bisa diolah

dengan baik.

8. Human interest adalah merupakan peristiwa yang menarik dari segi

kemanusiaan seperti kisah lucu, sdih, dramatis, aneh dan ironis.

9. Emosi adalah persaan intens yang di tujukan kepada seseorang atau

sesuatu.

10. Humor adalah hiburan yang disajikan (Totok,2004:48).

Begitu juga pemberitaan kriminal yang terdapat pada acara

Reportase Investigasi yang disiarkan oleh televisi 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 telah terjadi.

Supaya berita itu lebih menarik bagi pendengar, pembaca tidak

lepas dari nilai-nilai berita yang ditulis oleh 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 dan pendengar akan menjauhi ataupun mereka tidak tertarik

untuk mendengarkanya.
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Adapun nilai-nilai berita yang harus dilaksanakan oleh wartawan

adalah :

1. Timeliness, artinya yang tepat memilih berita yang disajikan harus

sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pemirsa.

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 smakin menjadi bahan berita.

4. Cosekuensi, pertimbangan yang terdapat adalah konsekuensi atau

akibat. Pengertianya yaitu segala tindakan atau kebijakan, peraturan,

perundangan dan lain – lain yang dapat akibat merugikan atau yang

menyenangkan orang banyak merupakan bahan berita yang menarik.

5. Development (pembangunan) merupakan materi berita yang cukup

menarik apabila reporter yang bersangkutan mampu mengulasnya

dengan baik.

6. Disater dan crimes (bencana dan kriminal) adalah dua peristiwa berita

yang pasti mendapatkan tempat bagi pemirsa atau penonton berita

seprti gempa, longsor, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya.

7. Weater (cuaca) diindonesia atau negara-negara yang berada

disepanjang khatulistiwa memang tidak banyak gangguan, tetapi

begitu hal nya dengan negar-negara eropa sangat mempengaruhi hari-

hari kegiatan masyarakatnya.



16

8. Spot, berita olahraga sudah lama memiliki daya tarik, biasanya negara

yang sudah maju prestasi olahraga identik dengan kekayaan.

9. Human interest, kisah-kisah yang dapat membangkitkan emosi

manusia seperti lucu, sedih, dramatis, aneh dan ironis merupakan

peristiwa yang menarik dari segi human interest (Deddy, 2003:29-40).

Reportase Investigasi merupakan salah satu bagian informasi yang

memfokuskan pemberitaan kejadian tindakan kejahatan atau kriminal yang

terjadi di indonesia, dalam penyiaranya tidak lepas dari unsur-unsur berita

tersebut. Dalam penayangan Reportaase Investigasi yang dilakukan media

televisi Trans TV sangat fulgar ataupun transparan sehingga dapat dilihat

oleh pemirsa dengan jelas tentang reka ulang peristiwa, dengan demikian

secara sadar atau tidak sadar dapat menimbulkan pengaruh terhadap

masyarakat.

Untuk mempengaruhi masyarakat secara umum tentu komunikator

(televisi, radio, media cetak) harus mampu untuk menarik perhatian

sehingga masyarakat mau untuk menonton apa yang telah mereka

siarkan,menurut (Soemanto,1998:36) ada beberapa faktor yang dapat

menarik perhatian sesorang atau komunikan, yaitu:

1. Segi objek, hal-hal menarik perhatian yaitu yang keluar dari

konteknya,misalnya :

a. Benda yang bergerak dalam situasi dalam lingkungan yang diam

atau tenang.

b. Warna benda yang lain dari warna benda-benda sekitarnya.

c. Stimuli yang bereaksi berbeda dari lingkungan aslinya.
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d. Keadaan, sifat, sikap,dan cara yang berbeda dari biasanya.

e. Hal yang muncul mendadak dan hilang mendadak.

2. Segi subjek: hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang sangat

bersangkutan dengan pribadi subjek, misalnya:

a. Hal-hal yang bersangkut-paut dengan kebutuhan subjek.

b. Hal-hal yang bersangkut-paut dengan minat dan kesenangan

subjek.

c. Hal-hal yang bersangkut-paut dengan profesi dan keahlian subjek.

d. Hal-hal yang bersangkut-paut dengan sejarah atau pengalaman.

e. Hal- hal yang bersangkut-paut dengan tujuan cita-cita subjek.

3. Segi komunikator, komunikator yang membawa subjek kedalam posisi

yang sesuai dengan lingkunganya, misalnya:

a. Guru / komunikator yang memberikan pelayan / perhatian khusus

kepada subjek.

b. Guru / komunikator yang menampilkan dirinya diluar konteks

lingkungan.

c. Guru / komunikator yang memiliki sangkut-paut dengan subjek.

Jika kita melihat media televisi dalam menyiarkan informasinya

kepada masyarakat ada subjek yang menarik perhatian, umpamanya dari

berita, warna, dan sebagainaya. Begitu juga dengan pemberitaan reprtase

investigasi, dimana gambar peristiwa kejadian ini dapat menarik perhatian.

Karena adanya yang bergerak,warna, perisriwa, kadang muncul dan

kadang hilang. Selanjutnya adanya faktor dari dalam diri sendiri dimana

mereka ingin mengetahui peristiwa yang baru terjadi.
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3. Efek Tayangan Brita Kriminal

a. Efek kognitif

Mengenai kekerasan berupa citra atau pe rsepsi yang di bangun

oleh masyaraka saat dan sesudah menonton tayangan kekerasan

ditelevisi. (Rahkmat, 2004) mengatakan penelitian berkenaan dengan

persepsi penonton televisi tentang realitas sosial. Citra entang

lingkungan sosial kita erbentuk berdasarkan realitas yang ditampilkan

media massa. Persepsi tentang dunia di pengaruhi oleh apa yang

dilihatnya dalam media televisi, efek kognitif dari tayangan kekerasan

di televisi meliputi pengeahuan teknis masyarakat akan tindakan

kekerasan masyarakat yang menonton tindakan kekerasan akan

mengetahui bagaimana gaya berkelahi, mencuri, mencabuli dan

penggunaan bersenjata bahkan pelajaran tentang modus operandi

tentang kejahatan. Efek kognitif tayangan kekerasan berhubungan

dengan penilaian masyarakat mengenai realitas yang ditampilkan di

televisi dengan realitas yang sebenarnya.

b. Efek afektif

Tayangan kekerasan dan kekerasan ditelevisi, telah lama

menimbulkan kegelisahan, menurut penelitian masyarakat telah

menonton tayangan ditelevisi mengalami susah tidur, karena terbayang

pristiwa tersebut. Fenomena tersebut menggambarkan meningkatnya

kecemasan pada diri seseorang sesudah menonton tayagan kekerasan

(Arix, 2006) penelitian yang dilakukan Gerbner dan kawan-kawan (Mc

Quail, 2000) menunjukan bahwa penonton berat kekerasan ditelevisi
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merasa menjadi penakut didunia, efek afektif yang dirasakan

masyarakat mengenai tayangan kekerasan di televisi yakni toleransi

masyarakat akan tindak kekerasan. Hal ini berarti bagaimana empati

masyarakat mengenai kekerasan yang terjadi pada realitas televisi

dengan realitas nyata, terutama kepada korban atau pelaku kekerasan.

Media televisi dapat memberi efek yang tajam dari tayangan kekerasan

salah satunya yakni, berkurang atau hilangnya kepekaan kita terhadap

kekerasan itu sendiri (Wawan, 1996).

c. Efek Konatif

Efek konatif merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan

manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas fsikis yang mengandung

usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan. Tujuan

adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. Adapun

tujuan konatif adalah pelaksanaan suatu tujuan.

Konatif dapat juga di artikan efek yang menimbulkan iktikad

untuk berprilku tertentu dalam arti melakukan sesuatu tindakan atau

kegiatan yang bersifat fisik atau jasmaniah (Barnlund, 1970).

4. Media Televisi

a. Defenisi Media Televisi

Media 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
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(melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa

berada jauh dari studio tv. (Morissan, 2008:255)

Media televisi merupakan suatu wadah yang dipergunakan

untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat,

sehingga dengan mudah informasi itu dapat diketahui masyarakat

secara luas. Jika kita melihat penggunaan media pada saat ini sudah

mengalami perubahan dengan menggunakan alat yang semakin maju

dibandingkan sebelumnya. Maka dengan kemajuan tersebut informasi-

informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.

Media televisi berasal dari bahasa inggris disebut television

yang berasal dari perkataan yunani ‘’tele’’ artinya jauh, ditambah

verson dari bahasa latin “visio” artinya melihat. Jadi arti secara harfiah

“melihat jauh”. Hal ini sesuai dengan kenyataan pada saat sekarang

kita dapat melihat siaran langsung dari berbagai negara (Soenarjo dan

Djoenaesih,1997:316).

Dengan demikian televisi merupakan salah satu massa media

yang memancarkan suara dan gambar yang berarti sebagai refroduksi

dari pada kenyataan yang disiarkan melalui gelombang-gelombang

elektronik, sehingga dapat diterima pesawat dirumah-dirumah pemirsa.

Kemudahan media televisi dalam menginformasikan beritanya

disebabkan adanya kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Ada

yaitu  kemampuan menyajikan berbagai kebutuhan manusia baik

hiburan, informasi. Maupun pendidikan dengan sangat memuaskan.
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Penonton tidak perlu susah- susah pergi kebioskop atau kegedung

sandiwara karena pesawat televisi menyajikan kerumahnya (Onong,

2000:60).

b. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi

Kelebihan Media Televisi

Ada 4 Kelebihan Media Televisi, yaitu: (morissan, 2008:207)

1) Menguasai jarak dan waktu, karena teknologi televisi

menggunakan elektromagnetik, kabel-kabel dan fiber yang

dipancarkan transmisi melalui satelit.

2) Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar, nilai

aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan cukup cepat.

3) Daya rangsang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak

(ekspresif).

4) Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas

dan sistematis.

Kelemahan Media Televisi

Sedangkan kelemahan televisi, yaitu: (morissan, 2008:207)

1) Media televisi terikat waktu tontonan.

2) Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial

secara langsung dan vulgar.

3) Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis

massa. Bersifat “transitory”, karena sifat ini membuat isi pesannya
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tidak dapat dimemori oleh pemirsanya.Lain halnya dengan media

cetak, informasi dapat disimpan dalam bentuk kliping.

c. Jenis-Jenis Program Media Televisi

Menurut morissan (2008:207) program televisi dibagi menjadi

dua, yaitu:

1) Program Informasi

Program informasi adalah segala jenis siaran yang

tujuannya menambah pengetahuan (informasi) kepada khalayak

audien.Dalam hal ini program informasi terbagi menjadi dua

bagian yaitu berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news).

2) Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang

dibertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk music, lagu,

cerita dan permainan.Program yang termasuk dalam kategori ini

adalah drama, music, dan permainan (game).

5. Karakteristik Media Televisi

Didalam buku morissan (2008:207) terdapat tiga macam

karakteristik televisi, yaitu:

a. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media

penyiaran lainnya, yakni dapat didengar sekaligus dilihat.Jadi apabila

khalayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, musik dan efek

suara, maka khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak.
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Maka dari itu televisi disebut sebagai media massa elektronik

audiovisual. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari

kata-kata, keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis.

b. Berpikir dalam gambar

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar.

Pertama adalah visualisasi (visualization) yakni menerjemahkan kata-

kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara

individual.Kedua, penggambaran (picturization) yakni kegiatan

merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga

kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

c. Pengoprasian lebih kompleks

Dibaningkan dengan radio siaran, pengoprasian televisi siaran

jauh lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang.Peralatan

yang digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoprasikannya lebih

rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih.

6. Fungsi Media Televisi

Ada 4 Fungsi Media Televisi Menurut Jay Black dan Frederick C

Whitney (1988).

a. To inform adalah untuk menginformasikan

b. To entertaint adalah untuk menghibur

c. To persaude adalah untuk membujuk

d. Transmission of culture adalah suatu faktor yang memberikan

petunjuk yang mengelilingi media massa itu sendiri.
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7. Macam-Macam Media Televisi

Ada lima Macam Media Televisi menurut (morissan, 2000:70)

a. TV tabung CRT adalah TV yang memakai elektroda

b. TV layar plasma adalah TV yang menyala jika terkena sinar listrik

c. TV portable TV yang bisa dibawa kemana-mana dan tidak

memerlukan sumber tegangan dari PLN

d. TV layar LCD TV yang tidak menggunakan tabung melainkan kristal

cair (liquid crystal) dan juga tidak memerlukan tembakan elektronik

melainkan hanya menggunakan aliran listrik

e. TV layar LED adalah TV yang paling hemat energy dan tampilan

gambarnya tidak diragukan.

Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak lepas dari

pengaruh aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Bahwa televisi

menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat indonesia, sudah

banyak yang mengetahui dan merasakanya. Tetapi sejauh mana pengarruh

yang negatif dan fositif belum diketahui banyak di indonesia.

Kehadiran media televisi dalam perkembangan teknologi

komunikasi massa merupakan sejarah penting dalam kehidupan manusia.

Muncul cerita flm kartun, berita kriminal dan wawancara yang tertayang

dilayar televisi dirumah pemirsa dengan menggunakan seperangkat

teknologi. Begitu juga dengan media swasta seperti Trans TV yang

menggunakan alat yang lebih maju sehingga masyarakat dapat menikmati

secara serempak dalam berbagai penjuru secara serempak. Dengan adanya
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televisi swasta maka pengaruh media tersebut semakin tajam dalam

masyarakat, seperti lunturnya tradisi-tradisi masyarakat secara berangsur -

angsur dan semakin cepatnya perubahan-perubahan secara individu,

kelompok baik kearah positif ataupun negatif. Dan ini sesuai dengan

pendapat (Wawan.1996:53) tradisi-tradisi lokal (identitas budaya

masyarakat) seperti sopan santun, melestarikan seni daerah dan sebagainya

kini mulai luntur, disebabkan banayaknya media Trans TV, RCTI, SCTV

dan indosiar.

8. Prilaku

Prilaku adalah tingkah laku atau sikap seseorang yang

dimanesisfertasikan kedalam perbuatan yang dihasilkan dari pengalaman-

pengalaman seseorang yang diterimaya dari lingkunganya (Zaskiah,

1986:266).

9. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tergolong besar atau

kecilnya yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya

bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain (Hasan Sadili,

1999 : 31).

G. Konsep Operasional

Konsep oprasional merupakan hasil pemikiran rasional yang bersifat

kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai.

Variabel X disebut juga variabel bebas (independent) yakni variabel

yang mempengaruhi variabel lainya yang bersifat berdiri sendiri. Variabel X
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dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberitaan berita kriminal reportase

investigasi trans TV”. Jadi pengaruh dalam penelitian ini merupakan frekuensi

kemunculan informasi yang dilihat seseorang yang diharapkan mengahasilkan

efek tertentu

1. Indikator  Pengaruh  Media

Indikator-indikator dari pengaruh pemberitaan reportase investigasi

trans tv antara lain yaitu :

a. Frekuensi menonton liputan tayangan berita kriminal investigasi Trans

TV

Frekunsi dapat di artikan seberapa sering masyarakat tersebut dalam

menonton pemberitaan yang ada di Trans TV.

b. Waktu yang di habiskan masyarakat saat menonton tayangan brita

kriminal reportase investigasi Trans TV

Waktu dapat di artikan Berapa lamakah waktu yang di habiskan

selama menonton tayangan Reportase Investigasi berlangsung dalam

satu kali tayang.

c. Orientasi media Peninjauan seseorang untuk menentukan sikap arah,

tempat, yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari fikiran,

perhatian atau kecendrungan setelah menonton.

d. Akses melalui media Darimanakah masyarakat mendapatkan informasi

atau berita yang sedang beredar di masyarakat.

e. Kawalan media adanya pengawasan dari orag sekitar baik dari orang

tua, tetangga, teman dan lainya ketika menonton pemberitaan dan juga

ikut mendiskusikan acara yang di tonton.
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2. Indikator Pengaruh  Terhadap Masyarakat

a. Pengaruh Kognitif adalah citra atau persepsi yang dibangun

masyarakat saat dan sesudah menonton berita kriminal di televisi,

meliputi persepsi masyarakat terhadap isi berita kriminal, pengetahuan

teknis akan tindak kekerasan, dan penilaian masyarakat tehadap

realitas.

Misalnya : Sebelumnya masyarakat tersebut belum mengerti

tentang pembunuhan, pelecehan seksual dan lainya, tapi setelah

menonton brita kriminal mereka mengerti dan tau bagaiman cara

membunuh, memperkosa, mabuk-mabukan dan juga csara berbohong.

b. Pengaruh Afektif adalah rangsangan emosional yang timbul saat atau

sesudah masyarakat menonton siaran berita kriminal di televisi.

Meliputi, Perasan sesudah menonton berita kriminal dan toleransi akan

tindak kekerasaan.

Misalnya : seorang anak menonton brita kriminal tentang

pembunuhan yang tayang di televisi, setelah menonton anak tersebut

selalu terbayang akan bagaimana cara pembunuhan itu terjadi bahkan

terbawa-bawa kedalam mimpi, dan juga anak tersebut bisa merasakan

ketakutan bila mengingat pembunuhan yang dia tonton di televisi, dan

itu juga bisa mempengaruhi mental anak tersebut.

c. Pengaruh konatif merupakan akibat yang timbul masyarakat dalam

bentuk prilaku, tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam

televisi atau flm yang akan menyebabkan seseorang menjadi bringas.
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Misalnya : masyarakat yang sebelumnya tidak pernah tau bagaimana

cara mencuri dan tidak pernah melakukan pencurian sama sekali, tapi

setelah menonton pemberitaan yang ada di televisi yang menayangkan

tentang bagaiman cara mencuri, mencopet, bahkan merampok. setelah

mereka menonton tayangan tersebut mereka penasaran dan akan

memperaktekanya di lingkungan mereka.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian digunakan dengan pendekatan deskriptif. Hal ini

didasarkan atas pertimbanagan bahwa penelitian ini mengungkapkan

tentang gejala peristiwa dan kejadian apakah adanya atau apakah yang

sedang terjadi. (soenarjo, 2000:60) menyatakan bahwa penelitian deskriftif

kuantitatif  bertujuan mendeskriptifkan atau memaparkan suatu hal seperti

apa adanya.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini meliputi pengumpulan

data yang didalamnya terdapat data yang bersifat kuantitatif. Secara umum

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh

pemberitaan reportase investigasi trans tv terhadap masyarakat kelurahan

simpang baru kecamatan tampan kota pekan baru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Objek adalah pengaruh pemberitaan kriminal pada media televisi dan

pengaruh pemberitaan terhadap masyarakat.
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b. Subjek adalah masyarakat RT 01 RW 06 kelurahan simpang baru

kecamatan tampan kota pekan baru.

3. Populasi dan sampel

Lokasi penelitian yang dipilih adalah RT . 01 RW.06 Kelurahan

simpang baru kecamatan tampan kota pekan baru, dengan pertimbangan

bahwa peneliti sendiri tinggal di RT . 01 RW . 06 kelurahan simpang baru

kecamatan tampan kota pekan baru, selain itu berdasarkan observasi pra

riset yang dilakukan peneliti.

a. Populasi

Nana Sudjana (1975:56) menyatakan bahwa populasi penelitian

adalah semua nilai yang mungkin diteliti, baik perhitungan maupun

pengukuran kuantitatif dengan karakteristik tertentu mengenai

sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Sebagai populasinya

didalam penelitian ini adalah seluruh masryarakat RT 01 RW 06

kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekan baru yang

berjumlah 2106 orang populasi, disini peneliti membatasi dari umur 15

ke atas berarti yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah

1541 orang populasi.

b. Sampel

Menurut  (Suharsimi Arikunto, 2006) menyatakan sampel

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk  menentukan

sampel di penelitian ini, peneliti menggunakan teknik random

sampling (Suharsimi Arikunto, 2006.). Dengan jumlah sampel 154

sampel diambil dari 10% dari jumlah populasi.



30

4. Teknik pengumpulaan data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat menjelaskan

permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Angket adalah penyebaran atau jumlah pertanyaan tertulis yang

disusun secara sistematika dan disesuaikan dengan kajian penelitian,

jumlah angket yang disebarkan sesuai dengan jumlah sampel

penelitian yaitu  orang setiap angket berisi pertanyaan tertutup, angket

digunakan untuk memmperoleh data primer mengenai pengaruh

pemberitaan kriminal reportasi investigasi Trans TV terhadap prilaku

masyarakat di RT 01 RW 06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan  kota pekan baru.

b. Dokumentasi

Menurut kriyantono (2008:118) metode observasi, kuesioner

atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penyelusuran

dokumen. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung

analisis dan interpretasi data. Dokumentasi merupakan teknik

pengumpulan data berupa dokumen-dokumen baik dokumen internal

maupun eksternal (Moleong,200:163).

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan skala likert dan

menggunakan rumus regresi linier sederhana, yaitu untuk meramalkan atau

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel  bebas (X) diketahui(

Riduwan, 2011:96 ).
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Pada teknik analisis data, data yang didapat diproses

menggunakan program SPSS ( Statistik Program Service Solution ) yaitu

regresi sederhana untuk melihat pengaruh pemberitaan kriminal reportase

investigasi trans Tv terhadap prilaku masyarakat RT.01 RW.06 kelurahan

simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru. Dalam pengujian

hipotesis ini digunakan uji statistik regresi linier sederhana. Dengan

persamaan sebagai berikut :

Y = a+bx

Y = variabel yang diramalkan (dependen variabel )

X = variabel yang diketahui ( independent variabel )

a = besarnya nilai Y pada saat nilai X = 0

b = besarnya perubahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan (

kuswandi, 2004 : 137 )

pengambilan kesimpulan pada pengujian digunakan uji t, uji t

dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara

individu terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan

membandingkan t hitung dengan t tabel.

Nilai t diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai

yang terdapat pada tabel nilai statistik t dengan tingkat signifikansikan

taraf nyata sebesar 5% ( 0,05 ).

Kriteria uji t ini adalah :

t hitung > t tabel ; maka Ho ditolak

t hitung ≤ t tabel ; maka Ho tidak ditolak
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Pengolahan data penelitian ini digunakan bantuan SPSS versi 16.

Dengan interpretasi koefisien kolerasi nilai r sebagai berikut :

0,00-0,199 sangat rendah

0,02-0,399 rendah

0,04-0,599 cukup rendah

0,60-0,799 kuat

0,80-1,000 sangat kuat ( Riduan, 2009:81 )

Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul, selanjutnya

peneliti akan menganalisa data menggunakan metode Analisis kolerasi

produk moment dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut : sangat

mempunyai pengaruh. Cukup mempunyai pengaruh, kurang dari   tidak

mempunyai pengaruh (Suharmi: 1996).

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

rXY =                      n.∑XY – (∑ X ) (∑ Y )
( n∑X2 – (∑ X ) 2 ) ( n∑Y2 – (∑ Y )2 )

Dimana :

XY = Koefisien kolerasi

X = Skor dalam distribusi variabel X

Y = Skor dalalm distribusi variabel Y

N = Banyaknya pasangan skor X dan skor Y ( banyaknya populasi )

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi penulis mengikuti pedoman- pedoman sistem

penulisan yang benar dalam melanjutkan penulisan ilmiah ini, maka dapat

digambarkan bahwa sistematika penulisan yang akan dipakai :
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BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan

istilah tujuan dan kegunaan penelitian, Permasalahan, batasan

masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis dan konsep

operasional, metode penelitian,    permasalahan,dan sistematika

penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat berdirinya Kelurahan

Simpang Baru RW 06 Kecamatan tampan kota pekan baru.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi Pengaruh Pemberitaan Kriminal “Reportase

Investigasi “TRANS TV Terhadap prilaku Masyarakat RW 06

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan kota Pekanbaru.

BAB IV : ANALISA DATA

Pada bab ini dipaparkan analisa tentang Pengaruh Pemberitaan

Kriminal “Reportase Investigasi“ TRANS TV Terhadap

Masyarakat RW 06 Ke;urahan Simpang Baru kota Pekanbaru.


