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Pada era globalisasi seperti sekarang ini, media massa dan informasi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mempengaruhi kemajuan pemikiran masyarakat global. Media massa milik 

Pemerintah adalah media yang penting bagi semua unsur masyarakat yang terdiri dari berbagai 

kelompok dengan kepentingan, minat dan latar belakang pendidikan berbeda-beda. Karena itu 

media massa milik pemerintah harus berfungsi sebagai sumber informasi, pembentukan opini, 

pembangkit inovasi, dan stimulasi serta suatu forum komunikasi untuk semua pihak berdasarkan 

pendapat. Dengan demikian diharapkan terpaan media yang berisi kebijakan dan akan 

disampaikan mampu mengenai pembaca. Upaya transformasi kebijakan Pemerintah 

dimaksudkan agar dipahami pembaca. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan 

yang timbul adakah hubungan yang positif dan signifikan antara terpaan tabloid dengan tingkat 

pemahaman pembaca tentang kebijakan Pemerintah. 

Berdasar ketertarikan tersebut, maka peneliti merumusnya dalam pertanyaan adakah hubungan 

antara terpaan Tabloid Bromo Info dengan tingkat pemahaman pembaca tentang kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo? dan pertanyaan seberapa erat hubungan antara terpaan 

Tabloid Bromo Info dengan tingkat pemahaman pembaca tentang kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo? Adapun tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

hubungan antara terpaan Tabloid Bromo Info dengan tingkat pemahaman pembaca tentang 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.  

Dalam menerapkan pemahaman santri mengenai kebijakan Pemerintah diperlukan media sebagai 

saluran informasi yang dapat menyampaikan informasi kepada khalayak sesuai dengan keinginan 

komunikator. Hal tersebut sesuai dengan teori komunikasi massa yaitu teori jarum hipodermik 

(Hypodermic Needle Theory) yang menjelaskan pesan yang dikirimkan komunikator sangat kuat 

dan langsung mengenai komunikan tanpa adanya perantara.  

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Desa 

Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode 

korelasi rho spearman. Metode ini menjelaskan tentang hubungan dua gejala yang kedua-duanya 

merupakan gejala ordinal atau tata jenjang, yakni terpaan Tabloid Bromo Info dengan tingkat 

pemahaman tentang kebijakan pemerintah kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga didasarkan 

pada penelitian survey dengan mengambil 93 sampel dari 1272 populasi santri dengan stratified 

propotional random sampling. 

Dari penelitian ini didapatkan nilai r hitung sebesar 0,51 dan t hitung = 5,75 lebih besar dari t 

tabel =1,98, yang berarti bahwa terpaan tabloid bromo info mempunyai hubungan dengan tingkat 

pemahaman santri tentang kebijakan pemerintah daerah, dengan kategori (0 – 0,199 sangat 

lemah, 0,2 – 0,399 lemah, 0,4 – 0,599 sedang, 0,6 – 0,799 kuat, 0,8 – 1 sangat kuat). Berdasarkan 

nilai r dan kategori diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara terpaan tabloid Bromo Info 



dengan tingkat pemahaman santri tentang kebijakan pemerintah daerah tergolong dalam korelasi 

yang sedang dan positif.  

 


