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Kelurahan Songgokerto Kota Batu merupakan daerah yang dijadikan tempat penelitian ini. 
Dengan pertimbangan di kelurahan Songgokerto Kota Batu pernah menjadi persinggahan para 
teroris hingga terbunuhnya pimpinannya yakni Dr. Azhari dan beberapa kawannya dengan cara 

meledakan bom. Sehingga hampir semua media massa cetak maupun elektronik meng-cover 
kejadian tersebut. Oleh sebab itu, dari uraian yang demikian, maka peneliti hendak mengetahui 

pengaruh dari terpaan berita peledakan bom (pada harian Jawa Pos) terhadap persepsi tentang 
keamanan lingkungan  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh terpaan berita peledakan 

bom terhadap persepsi tentang keamanan lingkungan. Penelitian dilakukan di Kelurahan 
Songgokerto Kota Batu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

berita peledakan bom, khususnya di harian Jawa Pos terhadap persepsi masyarakat tentang 
keamanan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh 
Bruce Westley dan Malcom McLean, yaitu teori ACB dimana suatu peristiwa itu akan langsung 

mempengaruhi khalayak, sedangkan media adalah suatu pelengkap atau perantara dari suatu 
peristiwa. 

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian eksplanatif yaitu untuk menguji pengaruh 
antara variabel yang dihipotesiskan, sedangkan dasar penelitian adalah survey yaitu pe nelitian 
mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Songgokerto yang 
pernah membaca berita tentang berita peledakan bom di harian Jawa Pos baik yang berlangganan 

maupun tidak. Berdasarkan data yang di peroleh, ada sejumlah 558. Karena besarnya populasi, 
maka diambil 10 % dari total populasi yang ada, sehingga ditemukan sejumlah 56 orang yang 
dijadikan sampel penelitian yang tekhnik pengambilan sampelnya menggunakan Cluster 

Random Sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan angket. 
Sedangkan rencana analisis data yang digunakan adalah kuantitaif yaitu data yang terkumpul 

akan dinyatakan dalam bentuk angka-angka menggunakan rumus regresi linier sederhana dengan 
bantuan software 10.00 SPSS untuk windows.  
Data yang telah dianalisis menunjukkan hasil korelasi sebesar 0,981 yang kemudian 

dikonsultasikan pada r tabel product moment dengan taraf kebenaran 95% sebesar 0,266 dan 
karena r hitung >r tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga terbukti adanya pengaruh 

yang signifikan berita peledakan bom terhadap persepsi tentang keamanan lingkungan. 
Sedangkan F hitung yang diperoleh sebesar 1400,110 kemudian dikonsultasikan dengan tabel F 
tabel pada taraf kebenaran 95% sebesar 4,02 dan karena F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan 

Ha diterima sehingga terbukti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X (berita peledakan 
bom di harian Jawa Pos terhadap variabel Y (keamanan lingkungan). Adapaun koefisien 

determinasi (r2) atau besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 96,3% dan sisanya 
3,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sedangkan tingkat 



keeratan pengaruh berita ledakan bom terhadap keamanan lingkungan terletak pada kategori 
sangat kuat. Hal ini dapat dilihat pada tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi yang 

menunjukkan pada interval koefisien 0,80-1,00 dengan tingkat pengaruh yang sangat kuat.  
Berdasarkan hasil penelian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh berita peledakan 

bom di harian Jawa Pos terhadap persepsi masyarakat tentang keamanan lingkungan. Adapun 
besarnya pengaruh adalah 96,3%. 

 


