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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tidak diragukan di era globalisasi seperti saat ini peran informasi 

sangatlah besar bagi masyarakat. Oleh karenanya sejak munculnya Acta Diurna 

(Pengumuman Pemerintah) dan Acta Senatus (Pengumuman Senat) sebagai cikal 

bakal media massa di kerajaan Romawi pada era pemerintahan Julius Caesar, 

penyebaran informasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat modern (Muda, 2005 : 3).  

Satu kenyataan yang tidak terbantahkan dan sangat mempengaruhi proses 

komunikasi dalam masyarakat modern saat ini adalah keberadaan media massa 

(baik cetak maupun elektronik). Media massa telah menjadi fenomena tersendiri 

dalam proses komunikasi massa dewasa ini (Nurudin,2007 : 33). 

Seiring dengan semakin besar kebutuhan manusia untuk mendapatkan 

informasi maka semakin pesat pula perkembangan media massa, sehingga 

informasi bisa diperoleh dengan sangat mudah. Salah satu media  massa yang 

sejak awal kemunculanya sampai saat ini masih sangat populer adalah televisi. 

Televisi mulai diperkenalkan kepada umum pada tahun 1930-an di  Amerika 

Serikat, maupun di Inggris dan Rusia. Namun perang dunia ke II  menyebabkan 

segala kegiatan siaran televisi berhenti sama sekali. Baru setelah berakhirnya 

perang dunia II televisi kembali dimunculkan kepada umum pada tahun 1946 
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ketika perserikatan bangsa-bangsa mengadakan sidang umum yang pertama.Sejak 

saat itulah televisi mulai berkembang pesat sampai saat ini (Effendy,1993 : 36). 

Saat ini di berbagai negara termasuk Indonesia  telah memiliki puluhan 

saluran televisi.  Perkembangan televisi di Indonesia sendiri dirasakan sangat 

pesat sejak munculnya stasiun televisi swasta pertama yaitu RCTI pada tahun 

1989 dan disusul oleh munculnya SCTV di Surabaya pada tahun 1990 sebelum 

akhirnya muncul stasiun televisi swasta yang lainya pada tahun-tahun berikutnya 

seperti ANTV, METRO TV, TVone, INDOSIAR, Sebagian besar televisi ini 

dikelola oleh swasta komersial. Namun ada pula diantaranya yang merupakan 

televisi non komersial seperti televisi milikperusahaaan tertentu, organisasi 

keagamaan, dan televisi milik pemerintah seperti TVRI. 

Dengan semakin banyaknya  televisi swasta, mempengaruhi pula 

munculnya berbagai macam program siaran yang ditayangkan televisi tersebut. 

Program siaran yang ditawarkan stasiun televisi  swasta sangatlah beragam mulai 

dari talk show, music, film, komedi, sinetron, kuis, dan berita. 

Saat ini kebanyakan orang  rela menghabiskan waktu berjam-jam didepan 

televisi sekedar untuk hiburan, selain itu kebanyakan orang menonton televisi 

adalah untuk  mengakses  informasi. Hal ini karena televisi menyajikan berbagai 

macam informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. Salah satu informasi yang dapat 

diperoleh dari  televisi adalah berita.  

Berita adalah sebuah laporan atau pemberitaan mengenai terjadinya 

sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang 

disampaikan oleh wartawan melalui media massa (Djurait, 2006 : 11).  
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Berita dianggap sebagai sesuatu yang penting karena dengan berita kita bisa 

melihat apa yang terjadi di tempat lain tanpa harus beranjak dari depan televisi. 

Oleh karena itu setiap stasiun televisi saat ini pasti memiliki program berita 

sendiri. Jenis berita yang disajikan juga sangat beragam  mulai hard news sampai 

soft news. 

Semakin besarnya kebutuhan khalayak akan televisi untuk mendapatkan 

sebuah informasi melalui televisi, maka stasiun-stasiun televisi swasta pun 

semakin gencar untuk menyajikan hal baru agar penonton semakin tertarik untuk 

mengikuti program-programnya. Cara sebuah stasiun televisi menyampaikan 

informasi kepada penontonya pun kian beragam. Di era digital seperti saat ini 

berbagai macam stasiun televisi yang ada di Indonesia berlomba-lomba 

menciptakan inovasi-inovasi baru dalam penyampaian informasi kepada 

masyarakat.Salah satu inovasi tersebut yaitu penyampaian informasi atau berita 

melalui running text. 

Running text sendiri adalah teks berita dengan format teks berjalan cepat 

yang terdapat dibagian bawah layar televisi yang berisi berita terkini dalam 

berbagai bidang dan dikemas secara singkat. Running text pertama kali 

ditampilkan oleh METRO TV yang kemudian diikuti oleh berbagai stasiun 

televisi lainya. Belakangan ini Running textmulai banyak digunakan diberbagai 

stasiun televisi di Indonesia. Tampilanya pun berbeda-beda antara televisi yang 

satu dengan yang lainya. Kehadiran running text juga sangat membantu penonton 

televisi untuk mengakses sebuah informasi. Hal ini karena running text dapat 

dijumpai kapan saja dan apapun program acaranya, sehingga ketika seseorang 
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sedang menikmati program acara televisi ia juga dapat sekaligus mengetahui  

berita terkini melalui running text. 

Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari running text, namun 

running text juga memiliki kelemahan-kelemahan yang timbul akibat kepentingan 

stasiun televisi bersangkutan  ataupun faktor lainya, yang akan menimbulkan 

suatu masalah pada pembacanya. Salah satu masalah yang saat ini menjadi 

fenomena dan sering muncul pada running text adalah durasi kemunculan running 

text yang terlalu cepat dan juga banyaknya penyingkatan kata, sehingga running 

text tersebut bersifat padat dan singkat. 

Sifat singkat dan padat pada running text dikarenakan sifat ekonomis yang 

dibutuhkan stasiun televisi dalam menyampaikan sebuah informasi kepada 

masyarakat. Namun hal ini justru menimbulkan masalah baru bagi pembaca 

running text, karena penonton yang membaca running text bersifat heterogen. 

Mereka terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan 

berbeda antara yang satu dengan yang lainya dalam memahami sebuah pesan 

yang diterima melalui running text tersebut. Isi running text yang rumit dan 

berbelit-belit akan menyulitkan penonton untuk memahami maksudnya, namun isi 

running text yang terlalu banyak mengunakan singkatan bukan berarti tidak  

membuat penonton bingung akan kejelasan konteks bahasa dari sebuah kalimat 

berita yang terdapat dalam running text tersebut.  

Salah satu stasiun televisi di Indonesia yang saat ini sering mengunakan 

singkatan dalam penayangan running text adalah TVone. Pada penayanganya 

durasi kemunculan running text di TVone sangat cepat yaitu sekitar 08.00 detik 
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per satu kalimat berita running text, yang didalamnya terdapat rata-rata tujuh kata. 

Selain itu running text tersebut juga mengunakan banyak penyingkatan kata dalam 

penayanganya. Dalam pedoman bahasa jurnalistik pengunaan singkatan memang 

diperbolehkan, namun hal itu hanya berlaku pada singkatan yang sudah lazim 

didengar di masyarakat Misalnya, PSSI, PBSI, DPR, MPR dan sebagainya. 

Namun pada prakteknya TVone justru sering mengunakan singkatan-singkatan 

yang sulit  dipahami secara langsung   oleh penonton yang membaca running text 

tersebut masyarakat umum. 

seperti contoh yang terdapat dalam running text Tvone pada tanggal 16 

November 2011 pukul 20.30 – 21.00 WIB dari 26 jumlah running text yang 

ditampilkan pada jam tersebut terdapat 20 kalimat yang memakai seingkatan 

dalam penampilanya sebagaiberikut : 

 BMKG : Gempa Gorontalo tidak berpotensi tsunami. 

 Menteri KKP serahkan 17 nelayan kepada keluarga. 

 Malaysia bebaskan 17 nelayan asal Summut. 

 Kadiv Humas : Polisi tak temukan senpi di hutan UI. 

 Kejagung tetapkan tiga tersangka kasus korupsi kemkes. 

 Empat mahasiswa terkena panah saat bentrok di UNHAS. 

 Polres Tj Priok amankan pakaian bekas dari Malaysia. 

 12 atlet pencak silat RI lolos final Sea Games. 

 SEAG : Erwina Safitri raih emas cabang panahan putri. 

 SEAG : Indonesia masih unggul dengan 66 emas. 

 SEAG : Tim bulutangkis putra Indonesia raih emas. 



6 
 

 Kementan : Produksi padi nasional capai 68,06 jt ton. 

 SBY pastikan KTT asean ke-19 berjalan baik. 

 KPU pastikan pemilukada DKI 11 Juli 2012. 

 Gempa 5,8 SR guncang Gorontalo pukul 17.43 WIB. 

 Jabar bangun 2 shelter pengungsi blendah. 

 GN anak Krakatau keluarkan gempa hembusan 317 kali. 

 MK bacakan vonis pilkada Banten minggu depan. 

 Disdukcapil DKI jamin E-KTP tak halangi pemilukada 2012. 

 Sepakbola grup B Sea Games XXVI : Myanmar 1- 0 Timur Leste. 

Berdasarkan contoh diatas dapat dilihat bahwa dalam menampilkan 

running text TVone sebagai komunikator dalam komunikasi massa lebih banyak 

mengunakan bahasa-bahasa yang singkat dan padat dengan mengunakan 

singkatan pada susunan kalimat beritanya.  Hal ini pastinya juga akan 

berpengaruh pula kepada komunikanya, karenacara komunikator menyampaikan 

pesan berpengaruh pada tingkat pemahaman komunikan dimana dalam fenomena 

ini komunikanya adalah penonton yang membaca running text tersebut. 

Berdasarkan pengamatan diatas maka penelitian ini bertujuaan untuk 

mengetahui adakah pengaruh durasi kemunculan dan pengunaan singkatan pada 

running text terhadap pemahaman penonton dan juga untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh frekuensi kemunculan dan pengunaan singkatan pada running text 

terhadap tingkat pemahaman penonton. 

Yang melatar belakangi peneliti untuk memilih TVone adalah karena 

TVone merupakan salah satu stasiun televisi nasional yang bersegmen berita. 
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Selain itu  dalam menampilkan sebuah running text TVone cenderung lebih sering 

mengunakan singkatan dibanding dengan stasiun televisi nasional bersegmen 

berita lainnya seperti METRO TV. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Adakah pengaruh durasi kemunculan dan pengunaan singkatan pada 

running text terhadap tingkat pemahaman  mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah Malang? 

2. Seberapa besar pengaruh durasi kemunculan dan pengunaan singkatan 

pada running text terhadap tingkat pemahaman  mahasiswa Ilmu 

Komunikasi konsentrasi jurnalistik dan studi mediaangkatan 2009 

Univesitas Muhammadiyah Malang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas , adapun tujuan yang ingin didapat 

dari peneliti adalah : 

1. Mengetahui  pengaruh durasi kemunculan dan pengunaan singkatan 

pada running text terhadap tingkat pemahaman penonton menurut 

mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2009 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Untuk mengetahui  besaran pengaruh durasi kemunculan  dan 

pengunaan singkatan pada running text terhadap pemahaman penonton 

menurut mahasiswa ilmu komunikasi konsenrasi jurnalistik dan studi 

media angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah Malang. 
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D.MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian pada fokus yang sama, serta dapat 

menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya 

mahasiswa yang mengambil konsentrasi Jurnalistik dan Studi Media. 

2.Manfaat praktis 

penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sehingga 

peneliti dapat memberikan hasil penelitian ini agar menjadi acuan bagi 

pihak yang berkecimpung dalam dunia pers, dalam menyajikan berita 

melalui running text. Terutama bagi stasiun televisi lokal yang saat ini 

sudah mulai menggunakan running text.  

E.TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Komunikasi Massa 

E.1.1    Definisi Komunikasi Massa 

Menurut Jalaludin Rahmat dalam Winarni : 2003 menyatakan bahwa 

komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang 

tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Sedangkan penjelasan 

lain dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendi yang menjelaskan bahwa 

komunikasi massa  adalah komunikasi melalui media massa modern, yang 
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meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio, dan 

televisi yang ditujukan kepada umum, dan filmyang dipertunjukkan di gedung-

gedung bioskop. Dari kedua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media  massa baik cetak maupun elektronik 

yang ditujukan kepada khalayak umum. 

E.1.2. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Komuniaksi massa sangatlah berbeda dengan komunikasi antarpersonal, 

didalam sebuah proses komunikasi massa komunikan selalu mengunakan media 

massa hal inilah yang menjadi salah satu cirri-ciri dari sebuah komunikasi massa. 

Berikut penjelasan ciri-ciri komunikasi massa (Nurudin: 2007) : 

1. Komunikator dalam Komunikasi massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang melainkan 

sekumpulan orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud 

disini menyerupai sebuah system. Sebagaimana kita ketahui system itu 

adalah “sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan sebuah 

kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, symbol, 

lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu 

kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan 

itu menjadi sebuah informasi. 
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2. Komunikan dalam komunikasi masa bersifat heterogen 

Komunikan dalam komunikasi massa adalah  audienceyang sifatnya 

heterogen atau beragam. Artinya penonton televisi beragam pendidikan, 

umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memilikijabatan yang 

beragam, memiliki agama yang tidak sama namun mereka komunikan 

televisi. Herbert Blumer dalam Nurudin : 2007 memberikan cirri tentang 

karakteristik audience/komunikan sebagai berikut : 

a) Audience dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 

Artinya ia mempunyai heterogenitas komposisi atau 

susunan. Jika ditinjau dari asalnya, mereka berasal dari 

berbagai macam kelompok dalam masyarakat. 

b) Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu 

sama lain. Disamping itu, antarindividu itu tidak 

berinteraksi satu sama lain secara langsung. 

c) Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi 

formal. 

3. Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum 

Pesan – pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang 

atau satu kelompok tertentu. Pesan-pesan dalam komunikasi massa 

bersifat umum. Artinya, pesan-pesan yang dikemukakan dalam 

komunikasi massatidak boleh bersifat khusus. Khusus disini, berarti pesan 

memang sengaja ditujukan untuk kelompok tertentu.Meskipun di dalam 

televisi dikhususkan untuk kalangan tertentu (misalnya program acaranya), 
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televise perlu menyedikan acara lain yang sifatnya lebih umum. Ini 

penting agar televisi tersebut tidak kehilangan ciri khasnya sebagai saluran 

komunikasi massa. 

4. Komunikasi berlangsung satu arah 

Komunikasi massa berlangsung satu arah yakni komunikator tidak bisa 

menerima feedback secara langsung dari komunikan. Dalam sebuah proses 

komunikasi massa feedback selalu bersifat tertunda. Misalnya saja saat 

kita membaca Koran, komunikasi hanya berlangsung satu arah yakni dari 

media massa berupa Koran itu sendiri ke komunikan yaitu pembaca dan 

tidak sebaliknya. Dalam media massa cetak seperti koran, komunikasi 

hanya berjalan satu arah. Kita tidak bisa langsung memberikan respon 

kepada komunikatornya (media yang bersangkutan).Kalaupun bisa 

sifatnya tertunda. Begitu juga dengan media elektronik seperti televisi, 

walaupun perkembangan media massa elektronik saat ini sangat pesat, 

komunikasi tetap berlangsung satu arah atau tertunda. Misalnya saja ketika 

kita berpartisipasi untuk mengikuti sebuah kuis di televisi melalui telepon, 

dengan demikian berarti kita telah melakukan komunikasi secara langsung 

dengan komunikator media massa yang berupa televisi, namun hal ini 

tidak bisa dijadikan alasan bahwa dalam komunikasi massa telah terjadi 

komunikasi dua arah, karena komunikasi dua arah hanya berlangsung 

antara orang yang menelepon dengan stasiun televisi dan tidak terjadi pada 

semua audience dari televisi tersebut. 
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5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Dalam komunikasi massa terjadi keserempakan dalam proses penyebaran 

pesan-pesanya. Serempak berarti masyarakat bisa menikmati media massa 

terebut hampir bersama-sama. Misalnya saja saat kita sedang menikamti 

suatu program acar di televisi tanpa kita sadari acara tersebut juga sedang 

dinikmati oleh ratusan orang lainya. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan pada 

khalayak sangat membutuhkan  bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud adalah peralatan yang diperlukan untuk kelangsungan 

dalam penyampaian pesan seperti pemancar untuk media elektronik. 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper 

Gatekeeper adalah penepis informasi atau palang pintu atau penjaga 

gawang,adalah orang yang sangat berperan  dimana dalam penyebaran 

informasi melalui media massa. Gatekeeper merupakan orang yang ikut 

menambah atau menguarngi, menyederhanakan, mengemas, agar 

informasi yang disebar lebih mudah untuk dipahami. 

E.1.3 Fungsi Komunikasi Massa 

Kebutuhan manusia untuk mendapatkan sebuah informasi saat ini 

sangatlah besar. Disini media massa berperan sangat besar dalam sebuah proses 

komunikasi massa. Media massa sangat berperan dalam penyebaran dan 
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penyampaian informasi kepada khalayak. Berikut adalah fungsi media massa 

(Nurudin:2009): 

1. Informasi 

Informasi merupakan fungsi yang paling penting dari komunikasi massa. 

Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah 

berita-berita yang disajikan dalam media massa. 

2. Hiburan 

Dalam media massa elektronik fungsi hiburan menempati urutan paling 

tinggi dibandingkan dengan fungsi yang lain. Hal ini karena masyarakat 

kita masih mengunakan dan menganggap televisi sebagai sarana hiburan. 

3. Persuasi 

Fungsi persuasip sebuah media massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau 

diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan 

trnyata terdapat fungsi persuasi. Tulisan pada tajuk rencana, artikel, dan 

surat pembaca merukan contoh tulisan persuasif. 

4. Transmisi budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi media massa yang sangat 

luas meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya tidak dapat 

dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang 

mempunyai dampak pada penerimaan individu. Demikian juga beberapa 

bentuk komunikasi menjadi bagian dari pengalaman dan pengetahuan 



14 
 

individu. Melalui individu, komunikasi menjadi bagian pengalaman 

kolektif kelompok, publik, audiens berbagai jenis, dan individu bagian dari 

suatu massa. 

5. Mendorong kohesi sosial 

Kohesi yang dimaksud adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa 

merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai berai 

bukan keadaanyang baik bagi kehidupan mereka. Dengan demikian secara 

tidak langsung media massa telah berperan dalam mewujudkan kohesi 

sosial. 

6. Pengawasan  

Menurut Laswell dalam Nurudin : 2007 menyatakan bahwa komunikasi 

massa mempunyai fungsi pengawasan. Artinya, menunjuk pada 

pengumpulan data dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian 

yang terjadi disekitar kita. Fungsi penawasan ini dibagi menjadi dua yaitu 

warning or beware surveillanceatau pengawasan peringatan dan 

instrumental surveillance atau pangawasan instrumental. 

7. Korelasi  

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi menghubungkan bagian-

bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkunganya. Erat kaitanya 

dengan ini adalah fungsi media massa sebagai penghubung antara berbagai 

komponen dalam masyarakat. Sebuah berita yang disajikan oleh seorang 
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reporter akan menghubungkan antara narasumber (salah satu unsur bagian 

dalam masyarakat) dengan pembaca surat kabar (unsur bagian dari 

masyarakat yang lain). 

8. Pewarisan sosial 

Dalam hal ini media massa berperan sebagai seorang pendidik, baik yang 

menyangkut ataupun informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan 

suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari suatu generasi 

kegenerasi berikutnya. 

9. Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

Komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan 

kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan informasi, 

tetapi informasi yang diungkapkan ternyata mempunyai motif-motif 

tertentu untuk melewan kemapanan. Memang diakui jika komunikasi massa 

juga bisa berperan untuk memperkuat kekuasaan, tetapi bisa juga 

sebaliknya. 

10. Mengugat hubungan trikotomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga 

pihak.Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi melibatkan 

pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah 

mencapai titik sepakat karena kepentingan masing-masing pihak. Oleh 

karena itu bisa disebut dengan hubungan trikotomi. Hubungan dikotomi 

tersebut tidak demokratis. Disinilah komunikasi massa melalui media 
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massa memiliki tugas penting untuk mengubah hubungan trikotomi yang 

tidak adil tersebut. 

E.1.4 Efek Komunikasi Massa 

Efek komunikasi massa bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Secara 

sederhana Keith R. Stamm dan John E. Bowes (1990) membaginya menjadi dua 

bagian dasar (Nurudin, 2007: 206-210). 

a. Efek primer 

Efek primer meliputi perhatian, pemahaman, dan terpaan yang terjadi pada 

komunikan. Ketika komunikan memahami apa yang dimaksud oleh 

komunikator yaitu media massa maka itu adalah suatu bentuk efek primer 

yang terjadi. 

 

b. Efek Skunder 

Efek skunder adalah efek yang diperolah oleh komunikan apabila pesan 

yang diperoleh dari media massa dapat menimbulkan perubahan sikap 

pada diri komunikan. 

E.2. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Televisi adalah salah satu media massa elektronik. Yang dimaksud televisi 

disini adalah televisi siaran (television broadcast). Hal ini perlu dijelaskan karena 

disamping televisi siaran terdapat juga jenis televisi yang lain.  Salah satu 

diantaranya adalah Closed Circuit Television (CCTV) atau jaringan Televisi 

Sekitar yang sering dioperasikan di tempat-tempat umum. 
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Televisi dapat dikatakan sebagai salah satu media komunikasi massa karena 

televisi memiliki cirri-ciri dari komunikasi massa, diantaranya (Onong : 1993) 

 Berlangsung satu arah 

 Komunikatornya melembaga 

 Pesanya bersifat umum 

 Sasaranya menimbulkan keserempakan 

 Komunikanya heterogen 

E.2.1 Fungsi Televisi Sebagai  Media Massa 

Sebagaimana alat komunikasi massa yang lainya, televise juga memiliki tiga 

fungsi pokok, yakni (Onong : 1993) : 

 Fungsi Penerangan 

Fungsi penerangan pada televisi dipengaruhi oleh dua faktor yakni, 

Immediacy yang berarti langsung dan dekat, dan juga Realism yang berarti 

kenyataan. 

 Fungsi Pendidikan (the educational function) 

Sebagai media komunikasi massa televisi merupakan sarana yang ampuh 

untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya 

sangat banyak. 

 Fungsi Hiburan (the entertainment function) 

Dikebanyakan Negara fungsi hiburan yang melekat pada televisi sangat 

dominan. Sebagian besar masa siaran dari telavisi diisi oleh acara-acara 

hiburan. 
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E.3 Program Acara di Televisi 

Format siaran di masing-masing negara adalah berbeda antara yang satu 

dengan yang lainya. Hal ini sangat tergantung terhadap sistem pers yang berlaku 

di negara bersangkutan. Di Indonesia sendiri program acara atau program siaran 

televisi pada umumnya didominasi oleh acara seperti berikut (Deddy, 2005 : 9). 

1. News Reporting (Laporan Berita) 

2. Talk Show 

3. Documentary 

4. Magazine/Tabloid 

5. Rural Program 

6. Advertising 

8. Education/Instructional 

9. Art & Culture 

10. Music 

11. Soap Operas/Sinetron/Drama 

12. TV Movies 

13. Game Show/Kuis 

14. Comedy/Situation Comedy dll. 

Semua program acara diatas bukanlah sesuatu yang muthlak harus dimiliki 

oleh stasiun televisi. Program acara atau program siaran dari sebuah stasiun 

televisi sangat tergantung dari kepentingan masing-masing stasiun televisi yang 

bersangkutan. Sebagai contoh adalah TVRI yang sudah tidak lagi menyiarkan 

iklan (advertising) sejak tahun 1981. Selain TVRI stasiun televisi seperti 
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METROTV dan juga TVone yang merupakan televisi bersegmen berita tidak 

menayangkan sinetron. 

E.4. Berita 

Berita lebih mudah diketahui daripada didefinisikan. Kebanyakan orang saat 

ini telah banyak yang mengetahui apa itu berita namun hanya sedikit yang bisa 

mendefinisikanya. Ada dua definisi berita yang dikemukakan oleh ahli dibidang 

jurnalistik yaitu Dean m. lyle spencer dalam bukunya yang  berjudul news 

writings yang kemudin dikutip oleh George fox mott (new survey 

journalism)menyatakan bahwa (Deddy, 2005 : 21). 

“Berita dapat didefinisikan sebagai setiap fakta yang akurat atau suatu ide yang 

dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca.” 

 

Sedangkan menurut  mitchel v.charnley dalam bukunya repoting edisi III 

menyebutkan (Deddy, 2005 : 21). 

“Berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki 

daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.” 

 

E.4.1 Unsur Layak Berita 

Tidak semua peristiwa dapat dijadikan sebagai sebuah berita. Namun 

peristiwa dapat menjadi sebuah berita jika telah memenuhi prinsip-prinsip  sebuah 

berita (Kusumaningrat, 2007: 47-58). 

a. Berita Harus Akurat 

Keakuratan sebuah berita adalah salah satu hal yang paling diperhatiakan 

oleh pembaca. Bahkan kredibilitas media sangat ditentukan oleh 
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keakuratan dari sebuah berita  sebagai konsekuensi dari kehati-hatian 

seorang wartawan dalam membuat sebuah berita. 

b. Berita harus lengkap adil dan berimbang 

Berita yang disampaikan harus sesuai dengan apa sesunguhnya yang 

terjadi. Ketika berita yang disajikan oleh pers tidak memegang prinsip 

lengkap adil dan berimbang maka hal tersebut bisa dianggap bahwa 

wartawan telah melakukan sebuah penipuan kepada pembaca. 

c. Berita harus objektif 

Dengan memberitakan sebuah berita secara objektif maka berita itu akan 

menjadi berita yang selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, dan 

bebas dari prasangka. 

d. Berita harus ringkas dan jelas 

Berita yang disajikan harus dapat dicerna dengan cepat. Artinya tulisan 

berita harus ringkas, jelas, dan sederhana. 

e. Berita harus hangat 

Hangat disini berarti peristiwa yang disajikan dalam sebuah berita harus 

peristiwa yang baru terjadi. Karena peristiwa yang terjadi selalu hangat 

untuk dibicarakan. 

E.4.2 Nilai Berita 

Sebuah peristiwa layak disebut sebagai berita jika memiliki sebuah nilai 

berita yang terkandung didalamnya (Kusumaningrat, 2007: 61-64) 

a. Aktualitas (timeliness) 
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Bagi sebuah media, semakin actual berita-beritanya, artinya semakin baru 

peristiwa itu terjadi, dan akan menjadikan berita tersebut semakin tinggi 

nilainya. 

b. Kedekatan (proximity) 

Kedekatan goegrafis ataupun kedekatan emosional  dengan pembaca akan 

membuat berita tersebut bernilai tinggi. 

c. Dampak (consequence)  

Suatu peristiwa yang disajikan dalam sebuah berita memiliki dampak yang 

besar bagi masyarakat akan menimbulkan ketertarikan. 

d. Human interest 

Unsur-unsur kemanusiaan yang terkandung dalam sebuah  berita yang 

menimbulkan sikap empati, emosi, dan empati akan membuat nilai berita 

semakin tinggi. 

E.5. Running Text 

Running text merupakan salah satu inovasi baru yang muncul dalam dunia 

pertelevisian di Indonesia. Running text sendiri adalah teks berita dengan format 

teks berjalan cepat yang terdapat dibagian bawah televisi yang berisi berita terkini 

dalam berbagai bidang dan dikemas secara singkat. Running text juga dipakai oleh 

stasiun televisi bersangkutan untuk memepromosikan program-program acara 

yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi tersebut.  

Selain definisi diatas running text juga berarti informasi berbentuk tulisan 

yang terus bergerak dan berganti ( Panjaitan, 2006 : 104 ). Posisi running text 



22 
 

berada dibagian bawah layar kaca yang bias ditemui kapan saja dan apapun 

program acaranya. 

Pada awal kemunculanya running text hanya di tayangkan oleh METRO 

TV saja yang kemudian diikuti oleh televisi-televisi swasta yang lainya termasuk 

TVone. Runing text berisi tentang segala macam informasi berita yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.Runing text muncul dengan format singkat, padat, sederhana, 

jelas, dan menarik. 

Runing text  dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi massa. 

Hal ini karena running text disampaikan melalui media massa dan dapat diterima 

oleh penonton secara bersama-sama atau serempak.  Kemunculan inovasi baru 

berupa runing text memang sangat membantu kita dalam memperoleh sebuah 

informasi, karena ketika kita melihat acara televisi kita dapat sekaligus 

mengetahui informasi terbaru yang diberitakan melalui running text.Running text 

juga digunakan televisi bersangkutan untuk mempromosikan  program-program 

acara yang akan ditayangkan. 

Sifat dari running text yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, dan 

menarik.Namun hal ini justru menjadi kelemahan dari running text itu sendiri 

karena, stasiun televisi yang menyangkan running text tersebut cenderung 

mengabaikan struktur bahasa yang ada didalamnya. Salah satu hal yang sering 

muncul dalam penayangan running text adalah pengunaan singkatan dan frekuensi 

kemunculanya yang terlalu cepat, sehingga membuat penonton kesulitan untuk 

memahami isi dari running text tersebut. 
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E.6. Singkatan Dalam Pedoman Bahasa Jurnalistik 

Singkatan adalah sebuah bentuk penyingkatan kata yang berupa gabungan dari 

satu atau beberapa huruf yang dapat mewakili arti dari kata tersebut. Dalam 

pedoman bahasa jurnalistik singkatan digunakan untuk membuat pembaca tidak 

jenuh akan berita yang disajikan, selain itu pengunaan singkatan juga dapat 

menarik pembaca. Namun terkadang kebanyakan publikasi menghindari 

penggunaan banyak singkatan, kecuali singkatan-singkatan yang sudah umum. Di 

bawah ini kaidah umum pengunaan singkatan (Rolnicky, Tate, Taylor, 2008: 203-

204): 

1. Nama yang sudah terkenal atau yang sudah lazim didengar oleh 

masyarakat (PBB, UNESCO, NASSA, NATO, PSSI). 

2. Titel jika mendahului nama terakhir (Dr, Prof, pangkat militer, seperti 

Pangdam, Mayjen, Brigjen, Letda, dan lain-lain). 

3. (Khusus di AS) Nama Negara bagian , jika diletakan setelah nama 

sebuah kota, kecuali nama yang suku katanya sanagat singkat seperti 

Lowa, Ohio, Utah, dan lain-lain. 

4. (Dalam bahasa Inggris) nama bulan jika diikuti oleh tanggal, kecuali 

bulan yang ejaanya pendek sperti, April, May, June, July ( Nov. 19, 

2009; Oct, 7, 2008; tetapi June, 14, 2007). 

5. Gelar akademik (SH, M.A, SE, Ph.D, MM, MBA). 
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Ejaan atau kata yang tidak boleh disingkat: 

1. Nama jalan (Jenderal Sudirman, Merdeka barat, Gatot Subroto, dan lain-

lain). 

2. Titel setelah nama ( Oyong, professor seksologi). 

3. Hari-hari dalam seminggu. 

4. Negara 

5. Persen ( Simbol % hanya boleh dipakai dalam materi table atau headline 

yang mengunakan angka). 

6. Posisi/jabatan ketika tidak dipakai sebagai title (Sekretaris, Direktur 

utama, Presiden). 

7. Jurusan (Jurusan Akuntansi, Jurusan Komunikasi) 

8. Chrismas (Bukan Xmas) 

9. Tahun kecuali jika dipakai untuk mengidentifikasi angkatan atau alumni 

siswa/mahasiswa (2007; Bowie, „97) 

10. United States sebagai kata benda (noun); ia dapat disingkat jika sebagai 

adjektiva (di United States, tetapi U.S. History ) 

Dalam sebuah running text  saat ini kita masih sering melihat pengunaan 

singkatan yang tak lazim ditemui, sehingga banyak penonton yang akhirnya tidak 

mengerti akan kontek dari kalimat yang terdapat pada running text tersebut. 

E.7. Pemahaman  

Semua peristiwa komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai 

tujuan, yakni mempengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau efek ialah 
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perbedaan antar apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima 

sebelum dan sesudah menerima pesan (Stuart :1998). 

Dalam sebuah proses komunikasi juga akan memunculkan pemahaman 

atau pengertian bahkan timbul suatu reaksi (feed back). Pemahaman disini adalah 

pengetahuan tentang apa yang sudah diinformasikan melalui media secara benar. 

Pada dasarnya pemahaman yang didapat dari sebuah proses komunikasi baik 

secara lisan maupun bermedia adalah merupakan efek primer dari komunikasi. 

Dalam komunikasi terdapat tiga efek yang mengacu pada perubahan sikap 

yaitu, efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Pemahaman sendiri 

digolongkan dalam efek yang bersifat kognitif (Onong, 1993). 

Pemahaman penonton tentang pesan-pesan  yang disampaikan oleh 

komunikator melalui runing text sangat tergantung dengan bagaimana cara 

komunikator tersebut penyampaikanya. Hal ini karena penonton dalam 

komunikasi bermedia adalah heterogen. Mereka terdiri dari berbagai macam latar 

belakang dan pengalaman yang berbeda antara yang satu dengan yang lain 

sehinga pemahaman yang mereka peroleh ketika menerima sebuah pesan juga 

akan berbeda-beda. 

F. HYPODERMIC NEEDLE THEORY 

           Teori peluru merupakan konsep awal efek kounikasi massa. Teori ini 

dikemukakan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1950an. Teori ini mengasumsikan 

bahwa media mempunyai kekuatan yang sangat perkasa, dan komunikan dianggap 

pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini juga mengasumsikan komunikator dapat 



26 
 

menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayakyang tidak 

berdaya (pasif) (Elvinaro & Lukiati, 2007 : 60). 

            Teori ini selain memiliki pengaruh yang begitu kuat juga mengasumsikan 

bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar 

dibandingkan dengan audience. Sebagaimana dikemukakan oleh Jason dan Anne 

Hill (1997) media massa dalam teori jarum hipodermik mempunyai efek langsung 

„‟disuntikkan „‟ kedalam ketidaksadaran audience. 

G. HIPOTESIS 

Ho :  Tidak ada pengaruh durasi kemunculan dan penggunaan singkatan 

pada running teks terhadap tingkat pemahaman penonton. 

Hi :   Ada pengaruh durasi kemunculan dan penggunaan singkatan pada 

running teks terhadap tingkat pemahan penonton. 

H. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 

H.1 Definisi konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variable-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan 

digali datanya (Hamidi, 2007 : 141 ). Definisi konseptual digunakan untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda tentang variabel penelitian. Dalam 

penelitian ini definisi konseptual adalah sebagai berikut: 
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a. Running Text  

Running text  adalah teks berita dengan format teks berjalan cepat 

yang terdapat dibagian bawah televisi yang berisi berita terkini dalam 

berbagai bidang dan dikemas secara singkat. Running text juga dipakai 

oleh stasiun televisi bersangkutan untuk memepromosikan program-

program acara yang akan ditayangkan oleh stasiun televisi tersebut.  

Selain definisi diatas running text juga berarti informasi berbentuk 

tulisan yang terus bergerak dan berganti ( Panjaitan, 2006 : 104 ). Posisi 

running text berada dibagian bawah layar kaca yang bias ditemui kapan 

saja dan apapun program acaranya 

b. Durasi kemunculan 

Durasi adalah rentang waktu atau lamanya sesuatu berlangsung. 

Durasi kemunculan running text adalah rentang waktu running text 

tersebut muncul dalam hitungan detik. Rentang waktu kemunculan 

running text di TVone adalah 08.00 detik persatu kalimat berita running 

text.  

c. Pengunaan singkatan 

Dalam pedoman bahsa jurnalistik singkatan dingunakan untuk 

menyingkat kata-kata yang sudah lazim didengar oleh masyarakat. 

Singkatan sendiri adalah sebuah bentuk penyingkatan kata yang berupa 

gabungan dari satu atau beberapa huruf yang dapat mewakili arti dari kata 

tersebut. 
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d. Pemahaman penonton 

Pemahaman adalah pengetahuan penonton tentang  pesan-pesan 

yang sudah  diinformasikan melalui media dan diterima secara benar. 

Pemahaman disisni adalah pemahaman yang diperoleh penonton tentang 

informasi yang ditayangkan dalam runing text. 

H.2 Definisi operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variable diukur 

(Hamidi, 2007: 142). Definisi operasional memberikan batasan gambaran situasi 

dan kondisi lapangan dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian 

sehingga memudahkan analisa yang diperoleh. 

 Pengaruh durasi kemunculan running text 

Tingkat keseringan atau kekerapan munculnya running text dalam waktu tertentu 

yang mempengaruhi pemahaman penonton tentang isi running text tersebut. 

1. Intensitas terhadap isi running text dengan durasi 08.00 detik per satu 

kalimat running text 

2. Tingkat keseringan menyaksikan running text di televisi ( Dengan 

frekuensi 08.00 detik per satu kalimat berita running text) 

3. Tingkat pemahaman isi running text( Dengan durasi 08.00 detik per satu 

kalimat berita running text) 
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 Pengaruh pengunaan singkatan pada running text 

Sebuah bentuk penyingkatan kata dalam kalimat running text,  berupa 

gabungan dari satu atau beberapa huruf sehingga dapat mewakili arti dari kata 

tersebut yang mempegaruhi penonton dalam memahami sebuah kalimat dalam 

running text tersebut. 

1. Intensitas perhatian terhadap isi running text yang mengunakan singkatan 

2. Tingkat keseringan menyaksikan kalimat running text di televisi yang 

mengunakan singkatan  

3. Tingkat pemahaman terhadap isi running text yang mengunakan singkatan 

 

 Pemahaman penonton 

Pemahaman penonton adalah pengetahuan penonton tentang pesan-pesan 

yang sudah diinformasikan melalui media yang berupa running text dan diterima 

secara benar. 

1. Tingkat pemahaman penonton pada seluruh kalimat runing text dengan 

durasi kemunculan 08.00 detik per satu kalimat 

2. Tingkat pemahaman penonton dengan seluruh isi running text yang 

mengunakan singkatan 

3. Tingkat pemahaman penonton terhadap keseluruhan isi kalimat berita 

yang terdapat pada running text yang muncul dengan durasi 08.00 detik 

persatu kalimat berita running text dan menggunakan singkatan. 
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I. METODE PENELITIAN 

I.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Peneliti  menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian berupa data 

kuantitatif dari rumusan masalah adakah pengaruh durasi kemunculan dan 

pengunaan singkatan pada running text terhadap tingkat pemahaman penonton, 

dan seberapa  besar pengaruh dari durasi kemunculan dan pengunaan singkatan 

pada running text terhadap tingkat pemahaman penonton. 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian eksplanatif, yang 

mengambarkan hubungan antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat, 

dimana nantinya peneliti akan menemukan  adakah dan seberapa besar pengaruh 

dari variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. 

I.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum)  dari objek 

peneliti yang bisa berupa  hewan, manusia, manusia, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehinggga objek-objek ini 

bisa menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2009 : 99). Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi  

konsentrasi Jurnalistik dan Studi Media angkatan 2009 UMM, yang berjumlah 81. 

Dari 81 jumlah populasi tersebut akan direduksi melalui teknik sampling sesuai 

dengan karakteristik yang telah ditentukan. Karakteristik tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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1. Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi konsenrasi jurnalistik dan 

studi media angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Pernah menonton dan membaca running text di TVone 

 Peneliti memilih mahasiswa konsentrasi jurnalistik dan studi media 

angkatan 2009 karena dibandingkan dengan konsentrasi lain mahasiswa yang 

mengambil konsentrasi jurnalistik memiliki intensitas yang lebih sering dalam 

menonton media massa elektronik berupa televisi yang bersegmen berita seperti 

TVone. 

b. Sampel 

Jika ukuran populasi terlalu besar, maka akan dilakukan penetapan ukuran 

sampel dengan cara pengurangan (reduksi) melalui cara teknik sampling. Teknik 

sampling adalah cara yang digunakan untuk menarik anggota sampel dari angota 

populasi sehingga dapat diperoleh kerangka sampel dalam ukuran yang telah 

ditentukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus Slovin untuk 

menentukan jumlah sampel : 

  
 

     
 

 

Keterangan : 

 n = Jumlah sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Batas kesalahan 
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1 = Angka konstan 

Dalam penelitian ini batas kesalahan (e) yang digunakan adalah 5% (0,05) 

dan tingkat kebenaranya adalah 95%. Berdasarka rumus diatas dari jumlah 

populasi (N) sebanyak 81 orang dengan batas kesalahan 5% (0,05) maka 

diperoleh jumlah sampel yaitu 67 orang dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

n = 
  

  (   (     ))
  =  

  

        
 = 

  

      
 = 67, 35 = 67 sampel 

Teknik sampling dalam penelitian ini mengunakan  teknik simple random 

sampling Yaitu cara menarik angota sampel dari populasi secara acak (random). 

Cara untuk mengambil sampel dari populasi ini adalah dengan cara undian yang 

langkah-langkahnya dilakukan sebagai berikut : 

1. Membuat kerangka dari jumah populasi, yakni daftar nama-nama anggota 

populasi dan nomer urutnya. Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 

sebanyak 81 orang, maka dibuatlah daftar nama dan nomer urut 1 sampai 

dengan 81. 

2. Lalu dibuat potongan-potongan kertas sebanyak ukuran populasi yaitu 81, 

yang asing-masing diberi nomer 1 sampai dengan 81 yang kemudian 

dimasukkan kedalam suatu tempat (kotak atau kaleng). 

3. Setelah itu potongan kertas tersebut diundi sejumlah ukuran sampel yaitu 

67. 

Dengan cara tersebut maka  diperoleh siapa saja 67 orang yang menerima 

pertanyaan berupa lembar kuesioner. 
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I.3 Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini berlokasi di GKB 1 (gedung kuliah bersama) Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal ini karena  GKB 1 merupakan tempat dimana 

mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik dan Studi media angkatan 

2009 UMM melakukan aktifitas perkuliahannya. 

 Adapun waktu penelitian  dilakukan pada bulan April 2012, waktu penelitian 

ini dipilih karena bulan April  merupakan  masa aktif perkuliahan semester ke 

enam bagi mahasiswa angkatan 2009 dan merupakan waktu dimana mahasiswa 

ilmu komunikai telah selesai melaksanakan ujian tengah semester (UTS), 

sehingga  mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data 

I.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. 

2. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang 

telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain seperti buku, literature, 

internet dan lain-lain 
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I.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar 

variabel peneliti mengunakan rumus uji F sebagai berikut : 

F = 
    

(    ) (     )
 

Keterangan : 

R :  koefisien korelasi ganda 

k   : jumlah variabel independen 

n   :  jumlah angota sampel 

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh, peneliti 

mengunakan rumus uji Determinasi sebagi berikut : 

           

Keterangan : 

KD : koefisien determinasi 

r      : koefisi korelasi 

Dan untuk melihat arah pengaruhnya peneliti mengunakan rumus regresi 

linier ganda sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Untuk mencari harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 
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(∑  )(∑  

 )  (∑  )(∑    )

 ∑  
  (∑  ) 

 

  
 ∑     (∑  )(∑  )

 ∑  
  (∑  ) 

 

Keterangan: 

y    :Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan 

a    :Harga y bila x  =  0  (harga konstan) 

b  : Angka. Arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka  

peningkatan ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan 

pada variabel bebas. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka 

terjadi penurunan. 

 X   : Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu. 

 

 

I.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

I.6.1 Uji Validitas 

Sebuah alat ukur harus memiliki akurasi yang baik. Untuk mencapai 

tingkat validitas instrument penelitian, maka alat ukur yang dipakai dalam 

instrument juga harus memiliki tingkat validitas yang baik (Bungin, 2001 : 70). 

Dalam penelitian ini uji validitas dihitung dengan mengunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut : 

Rumus : r = 
  (∑  ) (∑ ∑ )

√{ ∑   (∑ ) }{ ∑  –(∑ ) }

 

  

Keterangan : 

 r = Koefisien korelasi 
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 X = Tanggapan respon setiap pertanyaan 

 Y = Total tanggapan responden seluruh pertanyaan 

n = Jumlah responden 

 

I.6.2 Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas antara variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini digunakan rumus Cornbarch Alpha sebagai berikut: 

r11 = [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

 Keterangan : 

 r11 = Realibilitas Instrumen 

 k = Banyaknya Butir Pertanyaan 

   
  = Varians Total  

   
  = Jumlah Varians Butir 

 

 


