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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu

Hamim (2009) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan 

Berita Kejahatan di Televisi Terhadap Sikap Waspada dan Cemas pada Ibu 

Rumah Tangga”. Hipotesis utama yang diajukan adalah terdapat pengaruh terpaan 

berita kejahatan di televisi terhadap pembentukan realitas sosial pada khalayak. 

Pengambilan sampel secara kluster ganda bertahap (multistage cluster sampling) 

dan alokasi proposional pada setiap strata wilayah penelitian, maka diperoleh 

sampel minimal sebesar 232 orang dewasa. Uji hipotesis digunakan analisis 

regresi berganda. Dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa berita kejahatan yang 

ditayangkan SCTV dan AN-teve berpengaruh terhadap pembentukan realitas 

sosial pada masyarakat Surabaya, yaitu dengan munculnya rasa cemas dan sikap 

waspada pada lingkungan sekitarnya. 

Oktaviani (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan 

Berita Kriminal dan Faktor Demografi Terhadap Tingkat Kecemasan Masyarakat 

untuk Berinteraksi dengan Lingkungan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh terpaan berita kriminal di televisi dan faktor demografi 

terhadap tingkat kecemasan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan. 

Populasi penelitian ini adalah khalayak yang berdomisili di Semarang dan 

menonton berita kriminal di televisi sebanyak 60 orang, dengan teknik purposive 

sampling. Dalam uji hipotesis, digunakan analisis regresi berganda. Uji hipotesis 

menunjukkan nilai signifikansi variabel terpaan berita kriminal di televisi terhadap 
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variabel tingkat kecemasan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan 

adalah 0,011, sehingga terdapat pengaruh langsung terpaan berita kriminal di 

televisi terhadap tingkat kecemasan masyarakat untuk berinteraksi dengan 

lingkungan. Kemudian, nilai signifikansi variabel terpaan berita kriminal di 

televisi melalui variabel usia (0,000), jenis kelamin (0,001), tingkat pendidikan 

(0,000) dan tingkat pendapatan 0,008 dimana seluruh nilai signifikansi < 0.05, 

sehingga terpaan berita kriminal di televisi berpengaruh terhadap tingkat 

kecemasan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan melalui variabel 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. 

Idah (2017) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Terpaan 

Berita-Berita Kriminal ‘Liputan 6 SCTV’ dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua 

di RT 61 Loa Bakung Sungai Kunjang Samarinda”. Metodologi penelitian yaitu 

korelasional kuantitatif dengan populasi penelitian seluruh orang tua di RT 61 Loa 

Bakung Sungai Kunjang Samarinda. Sampel penelitian ialah orang tua yang 

memiliki anak, dengan jumlah 70 responden. Teknik pengukuran data 

menggunakan Skala Likert dengan kriteria skor Sangat Setuju, Setuju, Tidak 

Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 

sederhana dan pengujian hipotesisnya menggunakan uji F. Berdasarkan analisis 

regresi linear diketahui nilai r yaitu 0,414. Uji F menghasilkan nilai 14,058 

dimana F hitung lebih besar dari F tabel 3.98. Artinya ada hubungan yang 

signifikan antara terpaan berita-berita kriminal Liputan 6 SCTV dengan tingkat 

kecemasan orang tua di RT 61 Loa Bakung Sungai Kunjang Samarinda. 

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang, yaitu menggunakan variabel bebas terpaan berita kejahatan 
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atau krimina dan variabel terikat kecemasan khalayak. Kesamaan lainnya adalah 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. 

Selain persamaan, terdapat pula perbedaan antara penelitian-penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan di 

media televisi, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada media yang lebih 

luas yakni media massa. Perbedaan lainnya adalah penelitian-penelitian terdahulu 

menggunakan responden ibu rumah tangga, orang tua, dan masyarakat sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan responden mahasiswi.  

Kontribusi penelitian-penelitian terdahulu terhadap penelitian sekarang 

adalah memberikan gambaran tentang pengaruh terpaan berita kejahatan atau 

berita kriminal di media massa terhadap timbulnya kecemasan yang dialami oleh 

khalayak. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberitaan yang 

sifatnya menakutkan atau membahayakan dapat memicu timbulnya perasaan 

cemas pada khalayak yang banyak diterpa oleh pemberitaan tersebut. 

 

2. Komunikasi Massa  

1. Pengertian Komunikasi Massa 

Salah satu bentuk dari komunikasi adalah komunikasi massa. Menurut 

Effendy (2011:187) bahwa komunikasi massa merupakan proses komunikasi 

secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua (surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain-lain). Setelah memakai lambang 

sebagai media pertama.  
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Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik) yang dihasilkan oleh teknologi modern sebagai 

saluran. Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari 

pengembangan kata media of mass communication (Nurudin, 2007:4).  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa 

baik cetak atau elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang 

terlembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di 

banyak tempat, anonim dan heterogen (Mulyana, 2014:75). Pool dalam Wiryanto 

(2010:3) mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung 

dalam situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak 

secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui 

saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi atau film. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa untuk 

menyampaikan pesan informasi kepada khalayak. 

2. Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut Dominick dalam Ardianto dan Erdinaya (2015:15) fungsi 

komunikasi massa bagi masyarakat, adalah: 

a. Surveillance (pengawasan) 

1) Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance) 

2) Pengawasan instrumental (instumental surveillance) 

b. Interpretation (penafsiran) 

Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi 

beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. 
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c. Linkage (pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu. 

d. Transmission of values (penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut socialization 

(sosialisasi). 

e. Entertainment (hiburan) 

Media massa seperti surat kabar dan majalah meskipun fungsi utamanya 

adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu 

ada, apakah itu cerita pendek cerita panjang, atau cerita bergambar. 

3. Proses Komunikasi Massa 

Oleh karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, 

maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Menurut McQuail 

(2911:33) bahwa proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk: 

a. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. 

b. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari 

komunikator ke komunikan. 

c. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris diantara 

komunikator dan komunikan. 

d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal dan tanpa nama. 

e. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-

hubungan kebutuhan di masyarakat. 
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4. Unsur Komunikasi Massa  

Komunikasi massa terdiri dari unsur: sumber (source), pesan 

(message), saluran (channel), penerima (receiver), serta efek (effect). 

Menurut Lasswell unsur-unsur dalam komunikasi massa adalah sebagai 

berikut (Wiryanto, 2010:70-80).  

a. Who (Sumber atau Komunikator)   

Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi 

atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi 

(institutionalized person). Pengertian institutionalized dalam hal ini ialah 

stasiun televisi, sedangkan yang dimaksud dengan person adalah redaktur 

atau kerabat kerja.  

b. Says What (Pesan) 

Karakteristik pesan dalam komunikasi massa sebagai berikut:  

1. Publicity. Pesan-pesan bersifat terbuka untuk umum atau publik.  

2. Rapid. Pesan dalam komunikasi massa dapat mencapai pemirsa yang 

luas dalam waktu yang singkat serta terus-menerus.  

3. Transient. Pesan dalam komunikasi massa bersifat sementara dan bukan 

permanent.  

c. In Which Channel (Saluran atau Media)  

Unsur ini menyangkut semua peralatan mekanik yang digunakan untuk 

menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi massa, bisa juga disebut 

sebagai media penunjang untuk menyampaikan pesan.  
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d. To Whom (Penerima)  

Unsur ini berkaitan dengan sasaran dalam komunikasi massa. Penerima 

pesan dalam komunikasi massa memiliki karakteristik seperti:   

1) Large (besar)  

Besarnya mass audience bersifat relatif, menyebar di berbagai lokasi, 

dan tidak saling berinteraksi satu sama lain secara langsung.  

2) Heterogen (beraneka ragam)  

Sasaran komunikasi massa bersifat heterogen, yaitu sangat beragam 

dari berbagai lapisan masyarakat.  

3) Anonim (tidak saling mengenal) 

Baik komunikator maupun komunikan dalam komunikasi massa tidak 

saling mengenal satu sama lain.  

e. With What Effect (Unsur Efek atau Akibat)  

Efek merupakan perubahan-perubahan yang terjadi didalam diri pemirsa 

sebagai akibat dari pesan-pesan media. Ada tiga jenis efek yang dapat 

timbul dalam diri pemirsa:  

1) Efek Kognitif  

Efek yang dapat mengubah nilai yang saat ini ada dan telah terpelihara 

di dalam masyarakat.   

2) Efek Afektif  

Efek ini merupakan proses yang berhubungan dengan emosi dan 

perasaan seseorang, seperti ketakutan, kegelisahan, serta moral.  

3) Efek Konatif   

Efek konatif merupakan hasil perluasan efek kognitif dan afektif. 
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3. Media Massa 

1. Pengertian Media Massa 

Istilah media massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu singkatan dari mass 

media of communication atau media of massa communication, yang dalam bahasa 

Indonesia berarti komunikasi media massa atau komunikasi massa. Adapun 

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan 

media elektronik) yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan arena  

seluas-luasnya (Nurudin, 2007:2).  

Menurut Wahyudi (2010:90), media massa adalah sarana untuk 

menyampaikan isi pesan/pernyataan/informasi yang bersifat umum, kepada 

sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, 

anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, 

yaitu pesan dari media massa yang sama, dan tidak dapat memberikan arus balik 

secara langsung pada saat itu.  

2. Karakteristik Media Massa 

Ciri-ciri atau karakteristik media massa secara umum dinyatakan oleh 

Rivers dkk (2012:19) adalah sebagai berikut:  

a. Sifatnya satu arah  

b. Selalu ada proses seleksi  

c. Karena media massa mampu menjangkau masyarakat secara luas, jumlah 

media yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga 

kompetisinya selalu berlangsung ketat  

d. Untuk meraih khalayak sebanyak mungkin harus berusaha membidik 

sasaran tertentu  
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e. Komunikasi dilakukan oleh institusi sosial yang harus peka terhadap 

kondisi lingkungannya. 

Adapun menurut Muhtadi (2016:80) bahwa karakteristik media massa 

adalah sebagai berikut: 

a. Publisitas. Media massa diperuntukkan bagi masyarakat umum. Tidak ada 

batasan siapa yang boleh atau harus membaca, menonton, atau 

mendengarkan dan siapa yang tidak boleh atau harus membaca, menonton, 

atau mendengarkan. 

b. Universalitas. Media massa bersifat umum dalam menyampaikan suatu 

materi pada khalayaknya. 

c. Aktualitas. Media massa harus mampu menyampaikan berita secara cepat 

kepada khalayak. 

Sedangkan karakteristik media massa menurut Cangara (2009:134-135) 

adalah sebagai berikut:  

a. Bersifat melembaga.  

b. Bersifat satu arah.  

c. Meluas dan serempak.  

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar 

dan semacamnya.  

e. Bersifat terbuka. 

3. Fungsi dan Peranan Media Massa 

Media massa sebagai sarana komunikasi antara manusia untuk 

penyebaran informasi dan gagasan. Sehingga, media massa tersebut tentunya 

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai 
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bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Shoemaker dan 

Reese (2009) menyatakan ada beberapa fungsi media (massa) tersebut, yaitu:  

a. Untuk pengawasan lingkungan, atau fungsi surveillance of environment. 

Dalam fungsi pengawasan ini, media berupaya mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi mengenai berbagai peristiwa di dalam atau di 

luar lingkungan suatu masyarakat. Berita yang disebarluaskan diharapkan 

oleh khalayak sebagai peringatan awal agar khalayak dapat menilai dan 

menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang dan berubah. Fungsi 

ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini publik, memonitor dan 

mengontrol kekuasaan dan sebagainya.  

b. Untuk korelasi antar bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon 

terhadap lingkungan, atau fungsi correlation of the parts of society. Fungsi 

ini berkaitan dengan interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk 

mencapai konsensus dalam upaya mencegah konsekuensi-konsekuensi 

yang tidak diinginkan akan terjadi.  

c. Untuk transmisi/sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai pengetahuan dari satu 

generasi kepada generasi berikutnya, atau fungsi transmition of the social 

heritage. Pada fungsi ini, media massa diharapkan dapat melakukan 

pendidikan kepada masyarakat melalui informasi, karena melalui 

informasi yang diterimanya ini, anggota masyarakat tertenti merasa 

menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Fungsi media ini 

menjadi sangat penting dalam memelihara identifikasi anggota-anggota 

masyarakat bersangkutan. Dahulu fungsi ini banyak dilakukan oleh para 

orang tua dan guru-guru sekolah, namun dengan adanya urbanisasi, setelah 
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banyak orang yang meninggalkan keluarga atau merantau, atau ketika 

terjadi isolasi dan anonimitas pada orang banyak, peranan media massa 

menjadi amat penting dalam proses sosialisasi dan pemindahan warisan 

sosial.  

d. Untuk mendapatkan hiburan (entertainment). Fungsi ini menunjuk pada 

usaha-usaha yang dilakukan media massa dalam memberikan hiburan pada 

masyarakat. Anggota masyarakat yang memanfaatkan media untuk fungsi 

ini menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas rasa lelah 

dan mengatasi kejenuhan. 

Perihal peranan media massa dalam kehidupan manusia dapat 

dirumuskan secara singkat (Sutaryo, 2008:290-295), antara lain: 

a. Media massa dapat membantu untuk menyusun agenda kegiatan atau 

kerja, rencana berbagai kegiatan yang hendak dilakukan, bahkan 

mengubah ataupun mengatur kembali rencana-rencana yang sebenarnya 

sudah lama ditetapkan. 

b. Media massa dikenal sebagai media hiburan.  

c. Media massa membantu anggota masyarakat dalam melakukan sosialisasi.  

d. Media massa sebagai pemberi informasi kepada masyarakat dan 

membantu manusia untuk mengetahui secara jelas segala sesuatu tentang 

dunia sekelilingnya.  

e. Media massa telah membantu sekalian untuk mengenali, memahami dan 

berhubungan dengan berbagai kelompok etnis yang tersebar di seluruh 

wilayah Nusantara bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Media 
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massa dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai khalayak dalam 

berbagai kegiatan termasuk kegiatan bisnis. 

4. Jenis Media Massa 

Pada dasarnya media massa dapat dibagi menjadi dua kategori yakni 

media massa cetak dan media massa elektronik. Media cetak yang dapat 

memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, 

sedangkan media elektronik berupa radio siaran, televisi, film, dan media 

online (internet) (Ardianto dan Erdinaya, 2015:103). 

a. Surat kabar 

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan 

dengan jenis media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan 

surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann 

Guternberg di Jerman. Untuk menyerap isi surat kabar, pembaca dituntut 

untuk bisa membaca serta memiliki kemampuan intelektualitas tertentu.  

b. Majalah  

Edisi perdana majalah diluncurkan di Amerika Serikat pada 

pertengahan 1930-an, meraih kesuksesan besar. Majalah telah membuat 

segmentasi pasar tersendiri dan membuat fenomena baru dalam dunia 

media massa. Majalah merupakan media yang paling sederhana 

organisasinya, relatif lebih mudah mengelolanya, serta tidak membutuhkan 

modal yang besar. 

c. Radio Siaran  

Radio adalah media massa elektronik tertua dan sangat luwes. Selama 

hampir satu abad lebih keberadaanya. Perbedaan mendasar antara media 
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cetak dengan radio siaran ialah media cetak dibuat untuk dikonsumsi mata, 

sedangkan radio siaran untuk konsumsi telinga.  

d. Televisi  

Dari semua media komunikasi yang ada, televisi yang paling 

berpengaruh pada kehidupan manusia. Dari sekian fungsi komunikasi 

massa yang ada, fungsi menghibur lebih dominan dalam  media massa 

televisi. Pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah 

untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi.   

e. Film  

Film atau gambar bergerak adalah bentuk dominan dari komunikasi 

massa visual di belahan dunia ini. Film Amerika diproduksi di Hollywood. 

Film yang dibuat di sini membanjiri pasar global dan mempengaruhi sikap, 

perilaku dan harapan orang-orang di belahan dunia. Film lebih dahulu 

menjadi media hiburan dibanding siaran radio dan televisi. Menonton film 

di bioskop ini menjadi aktifitas populer bagi orang Amerika pada tahun 

1920-an sampai 1950-an. 

f. Media Online (Internet)   

Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan komputer yang 

menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi awalnya menyediakan 

sarana bagi para peneliti  untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya 

perangkat keras komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah 

berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif, 

sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Dewasa ini, internet 
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telah tumbuh berkembang menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai 

alat informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan. 

5. Efek Media Massa 

Media massa mempunyai efek yang sangat besar. Menurut Donald K. 

Robert dalam Rakhmat (2013:217) ada yang beranggapan bahwa efek 

hanyalah perubahan prilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. 

Karena fokusnya pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang 

disampaikan oleh media massa. Efek media massa meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Efek Kognitif  

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Wilbur Schramm 

mendefinisikan informasi sebagai segala sesuatu yang mengurangi 

ketidakpastian atau mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam 

situasi. 

b. Efek Afektif 

Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi 

atau tidak disukai oleh khalayak. Tujuan komunikator tidak hanya sekedar 

agar komunikan mengetahui, tetapi tergerak hatinya sehingga 

menimbulkan perasaan tertentu. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap 

atau nilai.  
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c. Efek Behavioral 

Efek behavioral berkaitan dengan perilaku nyata yang diamati dan 

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. 

Adapun McQuail (2011) menjelaskan bahwa efek media massa 

memiliki tipologi yang mana terdiri dari empat bagian yang besar, yaitu: 

a. Efek media merupakan efek yang direncanakan, sebagai sebuah efek yang 

diharapkan terjadi terjadi baik oleh media massa untuk kepentingan 

berbagai penyebaran informasi. 

b. Efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan, 

sebagai efek yang benar-benar di luar kontrol media, di luar kemampuan 

media ataupun orang lain yang menggunakan media untuk mengontrol 

terjadinya efek media massa. Efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat 

diperkirakan dan efek media terjadi dalam kondisi tidak terkontrol. 

c. Efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, 

dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. 

d. Efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama sehingga 

mempengaruhi sikap-sikap adopsi inovasi, kontrol sosial sampai dengan 

perubahan kelembagaan, dan persoalan-persoalan perubahan budaya. 

 

4. Terpaan Media 

Menurut Effendy (2011:124) terpaan media adalah keadaan terkena pada 

khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa. Menurut Mahmud 

(2010:41) terpaan adalah proses penerimaan stimulus-stimulus melalui alat indera 

seperti perasaan, penglihatan, dan pendengaran.  
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Menurut McQuail (2011:430) Terpaan media adalah tingkat konsumsi 

khalayak terhadap program televisi yang diteliti dan dapat melihat melalui durasi 

yaitu berapa lama konsumsi yang dilakukan oleh pemirsa, frekuensi yaitu berapa 

kali pemirsa mengkonsumsi serta pengetahuan pemirsa akan isi dari program yang 

diteliti. Menurut Rosengren (dalam Kriyantono, 2008:207) terpaan dapat 

dioperasionalkan menjadi jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis 

media, isi program yang dikonsumsi dan hubungan antara individu konsumen 

media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media keseluruhan. 

Menurut Rosengren (dalam Rakhmat, 2013:66) bahwa penggunaan media 

terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media 

yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan isi 

media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Terpaan media 

adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi 

frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terpaan media adalah suatu keadaan dimana audiens sasaran terkena pesan 

yang telah dikomunikasikan oleh suatu media massa. 

Menurut Ardianto dan Erdiyana (2015:168) bahwa dalam teori Media 

Exposure, yang disebut terpaan media berbicara mengenai khalayak dalam 

penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan (frequency), maupun 

durasi penggunaan (longevity). Penggunaan jenis media meliputi media audio, 

audiovisual, media cetak, ataupun kombinasi beberapa media. Dalam teori terpaan 

media juga terdapat faktor yang sangat dibutuhkan yaitu perhatian (attention). 

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan untuk mengukur terpaan media 
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adalah dengan melihat frekuensi, durasi dan intensitas seseorang dalam menyimak 

suatu rubrik di media cetak dalam bentuk majalah. 

Media exposure akan ada apabila khalayak sungguh-sungguh membuka 

diri terhadap pesan yang diberikan media. Persepsi tentang hal ini juga relatif 

konsisten, yaitu seseorang cenderung memiliki citra yang stabil mengenai 

gratifikasi yang diberikan media. Frank Biocca dalam Tubbs and Sylvia 

(2008:127) menetapkan lima elemen yang menjadi acuan dalam menggambarkan 

media exposure seseorang, yaitu: 

1. Selectivity (kemampuan memilih), yaitu kemampuan audiens dalam 

menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang diekposnya. 

2. Utilitarianism (pemanfaatan), yaitu kemampuan mendapatkan manfaat dari 

penggunaan media atau kemampuannya dalam mempertemukan kebutuhan dan 

tujuan-tujuan dengan penggunaan media. 

3. Intentienality (kesenjangan), yaitu tingkat kesengajaan audiens dalam 

menggunakan media atau kemampuannya dalam mengungkapkan tujuan-

tujuan penggunaan media. 

4. Involvement (keterlibatan), yaitu tingkat keterlibatan audiens dalam 

menggunakan media seperti kemampuan mengikuti isi pesan yang disampaikan 

media, kemampuan melibatkan pikiran dan perasaan dengan pesan media, 

frekuensi dan juga intensitas keterlibatannya. 

5. Impervious to Influence (kemampuan melawan pengaruh media), yaitu 

kemampuan dalam mempertimbangkan setiap isi pesan, keterlibatan pemikiran 

dalam menilai setiap isi pesan yang disampaikan media. 
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Menurut McQuail (2011:333) dalam diri seseorang, kelima elemen 

tersebut akan bervariasi menurut tingkatan yang berbeda. Berdasarkan perbedaan-

perbedaan tersebut media exposure dapat dibedakan menjadi media exposure aktif 

dan pasif. Aktif apabila media exposure seseorang mencakup kelima elemen 

tersebut dan tingkat kemampuannya relatif tinggi. Sebaliknya pasif apabila 

kemampuan pada tiap elemen mendekati nol. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (2013:66) bahwa terpaan media 

adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi 

frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. 

Maka dalam penelitian ini yang dijadikan indikator terpaan media dengan melihat 

frekuensi, durasi dan perhatian membaca seseorang. Dalam penelitian ini terpaan 

media yang dimaksud adalah terpaan pesan dari berita kejahatan taksi online di 

media massa terhadap kecemasan menggunakan taksi online. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara mengukur sejauhmana frekuensi, durasi, dan perhatian 

audiens pada berita kejahatan taksi online di media massa tersebut. 

 

5. Berita 

1. Pengertian Berita 

Menurut Maulsby dalam Djuroto (2008:46-47) bahwa berita merupakan 

suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti 

penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca, penonton, atau 

pendengar media yang memuat berita tersebut.   



26 
 

Unsur-unsur penting yang harus ditemukan dalam sebuah berita adalah 

rumus 5W + 1H, yaitu: What (Apa), Who (Siapa), Where (dimana), When (kapan), 

Why (Mengapa), How (Bagaimana).  

1. Who, berita harus mengandung unsur “siapa”. Tidak diperbolehkan membuat 

berita yang tidak jelas sumbernya. Sebuah berita yang tidak jelas sumbernya 

akan diragukan kebenaran, kecermatan dan ketelitian.  

2. What, setelah mengetahui sumber berita, selanjutnya penting untuk mengetahui 

“apa” yang dikatakannya. “Apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik 

berita tersebut.   

3. Where, berita juga harus menunjukkan pada tempat kejadian. Ini merupakan  

unsur jarak, dimana menyangkut tentang jauh dekatnya jarak peristiwa dalam 

arti geografis ataupun batin atau emosional.  

4. When, unsur penting berikutnya yang harus dikandung sebuah berita adalah  

“kapan” terjadinya peristiwa tersebut. Unsur “kapan” inilah yang menjadi 

aktualitas dalam sebuah berita.  

5. Why, kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan “mengapa” 

peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi 

rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa.   

6. How, “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa juga sangat dinantikan oleh 

pembaca. Keingintahuan “bagaimana terjadinya” ini bisa mencakup gabungan 

unsur-unsur berita seperti daya tariknya, akibat yang ditimbulkan, kedekatan 

emosi, bahkan kehangatan dengan pengalaman pribadi atau kelompok dalam 

pemberitaan tersebut (Barus, 2010:36).  
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2. Jenis Berita 

Terdapat beberapa jenis berita yang disampaikan kepada khalayak. 

Adapun jenis-jenis berita, yaitu:  

1. Hard news, adalah  berita-berita yang biasanya “kurang menyenangkan”, 

tentang kekerasan, kesengsaraan, sexology, dan bencana alam.  

2. Soft news, adalah berita-berita yang “menyenangkan”. Misalnya kelahiran 

para putra Raja atau Presiden, penerimaan hadiah Nobel, berita keberhasilan 

seseorang.  

3. Straight news, adalah berita-berita yang sangat penting dan menarik pada 

saat dan berita itu masih menjadi topik pembicaraan khalayak luas.  

4. Spot press, adalah berita yang memiliki nilai tinggi dan masyarakat luas 

sangat menanti-nantikan keluarnya berita tersebut  (Wahyudi, 2010:127).   

3. Macam Berita 

Macam berita akan sangat menentukan sumber berita, di samping 

pengertian akan macam berita juga akan berfaedah guna teknik penulisan berita. 

Assegaf (2008:38-47) membagi macam-macam berita menjadi dua golongan, 

yaitu: 

1. Berita berdasarkan sifat kejadian berita  

Berdasarkan  sifat  kejadian  berita,  macam  berita  yang  ditimbulkan adalah:  

a. Berita yang diduga, yakni berita-berita yang sudah diduga akan terjadi.  

b. Berita yang tidak terduga, yakni berita yang kejadiannya tidak terduga sama 

sekali, yang terjadi secara sekonyong-konyong. Misalnya kebakaran, 

kecelakaan lalu lintas. 

2. Berita berdasarkan masalah yang dicakupnya.  
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Macam berita yang masuk dalam bagian ini sangat banyak, meliputi:  

a. Berita politik  

Kehidupan politik dan kenegaraan secara langsung atau tidak langsung  

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang akan 

tertarik dengan berita-berita politik. Politik bukan hanya diartikan ilmu 

pemerintahan negara yang mencakup masalah-masalah kenegaraan tetapi 

juga  mencakup  masalah-masalah politik yang timbul di daerah-daerah.  

b. Berita ekonomi  

Pemberitaan  ekonomi  sangat  penting  karena menyangkut  hakekat  usaha  

manusia  yang  penting  bagi kehidupannya  yaitu  mencari  nafkah. Berita 

ekonomi tidak hanya mengenai masalah perdagangan saja, akan tetapi 

menyangkut masalah-masalah lain misalnya perindustrian, perbankan, 

perburuhan dan lain-lain.  

c. Berita kejahatan  

Berita-berita kejahatan selalu menarik masyarakat, seperti dikatakan oleh 

pujangga Jerman, Goethe, “Sin makes history”  artinya kedosaan itu selalu 

membuat sejarah. Dalam penggolongan berita kejahatan adalah kejadian 

yang melanggar peraturan dan undang-undang negara. Dapat disebutkan 

berita kejahatan meliputi pembunuhan, penodongan, pencopetan, 

perampokan, pencurian dan perkosaan.  

d. Berita kecelakaan  

Berita kecelakaan merupakan berita yang termasuk dalam bagian yang tidak 

terduga. Mengenai berita-berita semacam ini, pembaca tertarik kepada 

akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan.  
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e. Berita olahraga  

Berita-berita olahraga merupakan bagian yang penting dalam pemberitaan 

surat kabar, dapat dilihat dari disediakannya ruangan khusus untuk berita 

olahraga. Saat diadakannya pesta olahraga, pemberitaan olahraga 

mengalami saat yang memuncak.  

f. Berita militer  

Berita militer mengalami pasang naiknya, jika timbul perang atau 

pemberontakan yang dihadapi suatu negara. Dalam penyiaran berita-berita 

militer banyak terjadi pertentangan antara pers di satu pihak dan kalangan 

militer di pihak lain.  

g. Berita ilmiah  

Berita ilmiah adalah segala berita-berita kemajuan ilmu pengetahuan, baik 

berupa penemuan-penemuan baru, teori baru, hasil riset, dan pertemuan-

pertemuan ahli-ahli pengetahuan. 

4. Kriteria Berita 

Kriteria berita atau unsur-unsur nilai berita menurut Kusumaningrat dan 

Kusumaningrat (2012:61-64), adalah:  

1. Aktualitas (Timeliness). Berita tak ubahnya seperti es krim yang gampang 

meleleh, bersamaan dengan berlalunya waktu nilainya semakin berkurang. 

Masyarakat menghendaki atau lebih tepat membutuhkan agar berita yang ingin 

mereka ketahui cepat mereka baca, untuk melegakan perasaan mereka dan 

berbagai kepentingan yang lain. Bagi sebuah surat kabar, semakin aktual 

berita-beritanya, artinya semakin baru peristiwa yang terjadi, semakin tinggi 

nilai beritanya.  
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2. Kedekatan (Proximity). Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan 

pembaca, akan menarik perhatian. Stieler dan Lippmann menyebutnya sebagai 

kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian 

fisik, tapi juga kedekatan emosional. Unsur kedekatan juga diibaratkan dengan 

batu yang dilemparkan ke atas permukaan air yang tenang. Lingkaran 

gelombang yang berbentuk akan semakin lemah jika lingkaran itu semakin 

jauh dari titik dimana batu tadi jatuh ke air. Begitu pula dengan daya tarik 

sebuah berita. Kian dekat dengan pembaca, kian menarik berita itu.  

3. Keterkenalan (Prominence). Kejadian yang menyangkut tokoh (prominent 

names) akan menarik banyak pembaca. Dalam ungkapan jurnalistiknya  

“personages make news” dan “news about prominent persons make copy”. 

Nama membuat berita, misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjatuh 

di kamar kecil gedung MPR, bisa menjadi berita. Tetapi kalau hal serupa 

dialami seorang anggota Satpam meski bernama Susilo Bambamg Yudhoyono, 

tak banyak yang menghiraukannya.   

4. Dampak (Consequence). Seringkali diungkapkan bahwa “news’’ itu adalah 

“history in a hurry”, berita adalah sejarah dalam keadaan yang tergesa-gesa. 

Tersirat dalam ungkapan itu pentingnya mengukur luasnya dampak dari suatu 

peristiwa. Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, misalnya 

kenaikan harga BBM, kerusuhan berbau SARA, memiliki nilai berita yang 

tinggi.  

5. Human Interest. Berita human interest adalah berita yang terkandung unsur 

yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak yang 

membacanya.   
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Selain lima nilai di atas, Abdullah (2007:19) menambahkan dua nilai 

berita menyatakan yang terkandung dalam berita, yaitu:  

1. Significance (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi 

kehidupan orang banyak, atau kejadian yang punya akibat terhadap kehidupan 

pembaca.  

2. Magnitude (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti 

bagi kehidupan orang banyak. 

 

6. Taksi Online 

Taxi Online Android merupakan layanan jasa transportasi roda empat 

berbasis online yang dikendalikan dengan aplikasi mobile android (Utomo dkk, 

2017). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 telah 

diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, dan salah satu hal yang diatur dalam 

peraturan ini yakni operasional angkutan sewa khusus/online atau biasa disebut 

taksi online. PM 108 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017 

mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau 

kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan 

tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Beberapa jenis angkutan 

yang termasuk dalam kategori di atas yaitu taksi, angkutan pariwisata, angkutan 

karyawan, angkutan sewa, angkutan permukiman, dan angkutan sewa khusus 

dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi (Departemen 

Perhubungan RI, 2 Nopember 2017). 



32 
 

Taksi adalah angkutan umum yang melayani penumpang tidak dalam 

trayek dan memiliki ciri-ciri yang diatur adalah sebagai berikut: identifikasi 

“taksi” di bodi kendaraan, berplat kuning, dan memakai argometer. Sedangkan 

yang selama ini disebut taksi online adalah kendaraan yang berplat hitam, tidak 

memakai argometer, dan tidak memiliki identitas khusus. Untuk mengakomodir 

jenis angkutan yang demikian, maka dalam PM 108 tahun 2017 dibuatlah 

nomenklatur angkutan sewa khusus atau bisa juga disebut angkutan sewa online. 

Artinya secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis 

aplikasi tersebut (Departemen Perhubungan RI, 2 Nopember 2017). 

Pada tahun 2015 sejumlah layanan transportasi via aplikasi yang tengah 

berkembang di Indonesia (Koran Sindo, 23 September 2015) adalah sebagai 

berikut: 

1. Go-Jek 

Perusahaan ojek online bernama PT Go-Jek Indonesia ini sudah didirikan 

sejak 2010 di Jakarta. Saat ini, CEO dijabat oleh Nadiem Makarim, pemuda 

Indonesia jebolan Harvard Business School, Universitas Harvard, Amerika 

Serikat. Go-Jek menawarkan layanan transportasi ojek, kirim makanan dan, 

atau kurir dengan tarif berbasis kilometer yang terjangkau. Sejauh ini 

perusahaan lokal ini memiliki 10.000 mitra pengendara ojek. Semua 

pengendara itu tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan 

Makassar. 

2. Grabbike 

Layanan ojek online ini diluncurkan di Jakarta pada Mei 2015. GrabBike 

merupakan layanan ojek online yang disediakan oleh GrabTaxi, perusahaan 
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layanan transportasi pemesanan taksi berbasis aplikasi asal negeri Jiran 

Malaysia. Secara operasi, menggunakan pola yang sama seperti Go-Jek, 

yaitu calon penumpang memesan ojek melalui aplikasi. GrabBike 

menerapkan bagi hasil keuntungan 90% untuk pengendara ojek dan 10% 

untuk GrabBike. Aplikasi GrabBike bisa diunduh di pusat aplikasi Play 

Store, iOS dan Windows. 

3. Grabtaxi 

Layanan pesan taksi asal Malaysia ini mulai masuk ke Indonesia sejak Juni 

2014. Dalam operasinya, GrabTaxi menggandeng beberapa mitra sopir dan 

perusahaan taksi yang sudah beroperasi di Jakarta dan sekitarnya. GrabTaxi, 

saat ini sudah hadir di enam negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia (9 

kota), Singapura, Thailand (4), Vietnam (2), Indonesia (3) dan Filipina (4). 

Untuk di Indonesia, GrabTaxi telah hadir di Jakarta, Padang dan Surabaya. 

Aplikasi GrabBike bisa diunduh di pusat aplikasi Play Store, iOS dan 

Windows. 

4. Uber 

Layanan solusi transportasi ini berdiri sejak 2009, dan berpusat San 

Francisco, Amerika Serikat. Uber hadir untuk menghubungkan penumpang 

dan pengemudi taksi melalui aplikasi. Tujuannya membuat penumpang lebih 

mudah mengakses dan memberikan banyak pilihan kepada penumpang. 

Sejak dihadirkan 2009 hingga saat ini, Uber hadir di ratusan kota pada 59 

negara di dunia. Untuk di Indonesia, Uber telah hadir di Jakarta, Bandung 

dan Bali. 

5. Bajaj App 
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Bajaj App merupakan aplikasi layanan transportasi baru yang hadir di 

Jakarta. Bajaj App lahir berkat inisiasi dari Organisasi Angkutan Darat 

(Organda) DKI Jakarta. Bajaj App menawarkan konsep sama dengan 

layanan pemesanan angkutan transportasi online lainnya. Calon penumpang 

bisa memesan bajaj biru berbahan bakar gas (BBG) melalui aplikasi tersebut. 

6. Transjek 

Transjek menyebut diri sebagai “taksi motor ber-argometer dan kurir pribadi 

Anda”. Transjek yang dibangun Riyandri Tjahjadi dan Nusa Ramadhan sejak 

September 2012, menetapkan tarif Rp 4.000 untuk kilometer pertama 

kemudian Rp 3.000 untuk tiap kilometer selanjutnya. 

7. Wheel Line 

Didirikan oleh Chris Wibawa, Whell Line berbeda dengan beberapa layanan 

transportasi sejenis, dimana Wheel Line menetapkan harga sesuai zona 

wilayah. Dengan kantor pusat di Jakarta Barat, maka radius tiga kilometer 

dari lokasi tersebut dianggap sebagai zona satu, kemudian tiga kilometer 

selanjutnya sebagai zona dua. Begitupun seterusnya. 

8. Bangjek 

Jasa ojek ini didirikan oleh Andri Harsil. Tarif yang diterapkan sebesar Rp 

4.000 untuk kilometer pertama dengan tarif Rp 3,4 per meter selanjutnya. 

Selain menyediakan wifi gratis, pelanggan juga disediakan plastik pelindung 

rambut, kotak penyimpanan dan jas hujan. 

9. Ojek Syar’i 

Didirikan oleh dua mahasiswa asal Surabaya Evilita Adriani dan Reza 

Zamir, ojek syar’i merupakan layanan ojek berbasis aplikasi di ponsel pintar 
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Android. Ojek Syar'i merupakan layanan ojek yang dikendarai perempuan 

dan konsumennya adalah perempuan Muslim. Ojek Syar'i menargetkan celah 

pasar yang tidak disasar oleh Go-jek selaku pemimpin pasar pemesanan ojek 

berbasis aplikasi. 

10. Blue-Jek 

Aplikasi ini resmi diluncurkan di Jakarta pada 17 September 2015 oleh 

Michael Manuhutu dan Garrett Kartono. Nama Blue-jek sendiri berasal dari 

kata ‘blusukan’ dan "ojek". Menurut Garret Kartono, saat ini Blu-Jek sudah 

memiliki 1.000 pengendara. Blu-Jek menyodorkan 4 layanan yang bisa 

diakses melalui call center, juga melalui aplikasi smartphone baik di 

Android maupun iOS. Layanan tersebut yaitu Blu-Rider, Blu-Pick, Blu-Shop 

dan Blu-Menu. 

Dari ke-10 layanan transportasi online tersebut, hanya 3 perusahaan yang 

menyediakan layanan taksi online berupa kendaraan roda empat, yakni Go-Jek, 

Grab, dan Uber. Sementara sisanya merupakan ojek dan bajaj online yang berupa 

kendaraan roda dua dan tiga. Namun memasuki awal tahun 2018, Uber gulung 

tikar di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.  Perusahaan Uber 

kemudian diakuisi oleh Grab pada 26 Maret 2018. Uber menyerah setelah rugi 4,5 

miliar dolar AS atau 64,28 triliun. Suatu angka yang fantastis bagi perusahaan di 

Indonesia. Sekarang di Indonesia yang masih bertahan adalah Grab dan Go-Jek. 

Kedua perusahaan tersebut akan bersaing ketat untuk merebut pangsa pasar 

Indonesia (Salman, 2018). 

Di tengah persaingan Grab dan Go-Jek muncul pemain baru starup 

transportasi, Anterin.id yang mengusung konsep ”marketplace”. Selama masa uji 
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coba sejak Desember 2017, aplikasi ini telah menggaet 180 ribu pengguna di 

delapan kota di Indonesia. Hingga akhir tahun, Anterin menargetkan bisa meraih 1 

juta pengguna dan 300 ribu penyedia jasa (Service providers). Dikutip dari 

website resminya, perusahaan yang didirikan sejak 2015 ini mengklaim memiliki 

konsep beda dibandingkan perusahaan lain. Pengguna diberi untuk memilih 

pengemudi sesuai dengan karakteristik atau tarif yang diinginkan (Nandini, 2018). 

 
Sumber: Nandini (2018) 

Gambar 1 

Peta Persaingan Taksi Online di Indonesia 

 

 

7. Kecemasan 

1. Pengertian Kecemasan 

Menurut Rochman (2010:104) kecemasan merupakan suatu perasaan 

subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum 

dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. 

Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang 

nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis. 

Adapun menurut Lubis (2009:14) kecemasan adalah tanggapan dari sebuah 

ancaman nyata ataupun khayal. Individu mengalami kecemasan karena adanya 
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ketidakpastian di masa mendatang. Kecemasan dialami ketika berfikir tentang 

sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi. Sementara menurut Gunarsa 

(2008:27) kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. 

Kecemasan juga merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan tingkah 

laku, baik tingkah laku yang menyimpang ataupun yang terganggu. Keduanya 

merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan dari pertahanan terhadap 

kecemasan tersebut.  

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Surya (2014) bahwa 

kecemasan merupakan suatu kondisi emosional yang ditandai dengan rasa takut 

yang tidak jelas sumbernya. Kecemasan diliputi oleh kekhawatiran terhadap 

berbagai hal yang mungkin dialami dalam perjalanan hidupnya. Misalnya 

seseorang takut tidak dapat hidup dengan baik, takut anaknya tidak sekolah, takut 

tidak bahagia, takut dibenci orang, takut peristiwa itu akan terulang lagi, dan 

sebagainya. Orang yang mengalami hal tersebut mengaku merasa bahwa adanya 

tekanan-tekanan yang hampir meledak dalam dirinya. Individu tersebut merasakan 

seolah-olah ada luapan kekuatan yang tak tersalurkan sehingga membuat perilaku 

dirinya bercampur aduk, berbuat serba salah dan tidak menentu. Dalam kondisi 

positif mungkin individu tersebut melakukan pendekatan diri dengan Tuhan 

melalui sembahyang dan berdo’a. Beberapa gangguan fisik yang sering menyertai 

kecemasan antara lain, sakit kepala, jantung berdebar, diare. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang 

sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya 
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ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi. 

2. Aspek-aspek Kecemasan 

Blackburn & Davidson dalam Safaria dan Saputra (2009) 

mengemukakan aspek-aspek kecemasan yang dikemukakan dalam lima reaksi, 

yaitu:  

a. Suasana hati. Reaksi suasana hati yaitu reaksi yang ditandai dengan 

munculnya kecemasan, mudah marah dan perasaan sangat tegang.  

b. Pikiran. Reaksi pikiran yaitu reaksi yang ditandai dengan munculnya 

kekhawatiran, sukar berkonsentrasi, pikiran kosong, membesar-besarkan 

ancaman dan memandang diri tidak berdaya atau sensitif.  

c. Motivasi. Reaksi motivasi yaitu reaksi yang ditandai dengan menghindari 

situasi, ketergantungan tinggi dan ingin melarikan diri.  

d. Perilaku. Reaksi perilaku yaitu reaksi yang ditandai dengan munculnya 

kegelisahan, gugup dan waspada berlebihan.  

e. Gerakan biologis. Reaksi gerakan biologis yaitu reaksi yang ditandai dengan 

munculnya gerakan otomatis meningkat, berkeringat, gemetar, pusing, 

berdebar-debar, mual dan mulut kering. 

3. Tingkat Kecemasan 

Kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak 

berdaya. Menurut Peplau dalam Suliswati (2014) ada empat tingkatan 

kecemasan, yaitu:  

a. Kecemasan ringan, dihubungkan dengan ketegangan yang dialami 

seharihari. Individu masih waspada serta lapang persepsinya meluas, 
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menajamkan indera. Dapat memotivasi individu untuk belajar dan mampu 

memecahkan masalah secara efektif dan menghasilkan pertumbuhan dan 

kreatifitas. 

b. Kecemasan sedang. Individu terfokus hanya pada pikiran yang menjadi 

perhatiannya, terjadi penyempitan lapangan persepsi, masih dapat 

melakukan sesuatu dengan arahan orang lain.  

c. Kecemasan berat. Lapangan persepsi individu sangat sempit. Pusat 

perhatiannya pada detil yang kecil dan spesifik dan tidak dapat berfikir hal-

hal lain. Seluruh perilaku dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dan 

perlu banyak perintah/arahan untuk terfokus pada area lain.  

d. Tingkat panik. Individu kehilangan kendali diri dan detil perhatian hilang. 

Karena hilangnya kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun 

dengan perintah. Terjadi peningkatan aktivitas motorik, berkurangnya 

kemampuan berhubungan dengan orang lain, penyimpangan persepsi dan 

hilangnya pikiran rasional, tidak mampu berfungsi secara efektif. Biasanya 

disertai dengan disorganisasi kepribadian. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan 

Az-Zahrani (2005:511) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

adanya kecemasan, yaitu:  

a. Lingkungan keluarga 

Keadaan rumah dengan kondisi yang penuh dengan pertengkaran atau 

penuh dengan kesalahpahaman serta adanya ketidakpedulian orangtua 

terhadap anak-anaknya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta 

kecemasan pada anak saat berada di dalam rumah.  
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b. Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kecemasan individu. Jika individu tersebut berada pada lingkungan yang 

tidak baik, dan individu tersebut menimbulkan suatu perilaku yang buruk, 

maka akan menimbulkan adanya berbagai penilaian buruk di mata 

masyarakat. Sehingga dapat menyebabkan munculnya kecemasan. 

Adapun menurut Prabowo dan Emrus (2005:45) tinggi rendahnya 

kecemasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: 

a. Tingkat konsumsi media (terpaan media). Hal ini berkaitan dengan seberapa 

sering mengkonsumsi media dan intensitas konsumsi.   

b. Pengalaman individu. Individu yang pernah menjadi korban ataupun saksi 

akan mengalami tingkat kecemasan yang berbeda dengan yang hanya 

memperoleh informasi.  

c. Interaksi individu. Interaksi individu dengan keluarga, teman, dan tetangga 

mempengaruhi tinggi rendahnya kecemasan. 

Sementara menurut Nevid dkk (2005) beberapa sumber yang 

menyebabkan atau mempengaruhi kecemasan, antara lain:  

a. Sumber kognitif  

Kecemasan menurut perspektif kognitif adalah suatu peran dari cara kita 

berpikir yang terdistorsi dan disfungsional yang mungkin memegang peran 

pada pengembangan gangguan kecemasan. Sikap seseorang dalam 

menghadapi kecemasan dalam perspektif kognitif, seperti; prediksi 

berlebihan terhadap ancaman, self-efficacy yang rendah, dan salah 

mengartikan sinyal-sinyal yang terjadi dalam organ tubuh.  
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b. Sumber biologis.  

Faktor biologis lebih sering dikaitkan dengan faktor genetis, karena faktor 

genetis memiliki peran penting dalam perkembangan gangguan kecemasan. 

Selain itu sejumlah neurotransmiter dan norepinefrine di otak juga 

memegang peran dalam gangguan kecemasan. 

 

8. Teori S-R (Stimulus-Response) 

De Fleur dalam McQuail (2011:234-235) menerangkan tentang The 

Mechanistic Stimulus-Respon (S-R) Theory dimana behaviorisme sangat 

berpengaruh terhadap model ini. Model efek media massa tersebut dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Harus memperhitungkan reaksi individu, karena sekalipun reaksi yang 

diharapkan telah terlihat bukti reaksi itu berbeda-beda sesuai dengan 

perbedaan kepribadian, sikap kecerdasan, minat, dan sebagainya. De Fleur 

menulis pesan media mengandung atribut rangsangan tertentu yang 

memiliki interaksi yang berbeda-beda dengan karakteristik kepribadian 

anggota audiens.  

2. Semakin jelas bahwa reaksi itu berbeda-beda secara sistematis sesuai 

dengan kategori sosial penerima yang antara lain berdasarkan usia, 

pekerjaan, gaya hidup, jenis kelamin, agama dan sebagainya. 

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, 

teori ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima 
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sebagai akibat dari ilmu komunikasi (McQuail, 2011:234). Akibat atau 

pengaruh yang terjadi merupakan suatu reaksi tertentu dari rangsangan 

tertentu, artinya stimulus dan dalam bentuk apa pengaruh atau stimulus 

tersebut tergantung dari isi pesan yang ditampilkan (Sendjaja, 2009:71).  

Singkatnya, menurut teori ini bahwa media massa amat perkasa dalam 

mempengaruhi penerimaan pesan. Teori SR menggambarkan proses 

komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu 

media massa dan penerima pesan yaitu khalayak. Media massa mengeluarkan 

stimulus dan penerima pesan menanggapinya dengan menunjukkan respons 

sehingga dinamakan teori Stimulus-Respons (Morissan, 2010:17). Jika unsur 

stimulus berupa pesan, dan unsur response berupa efek maka sangat tepat jika 

peneliti menggunakan teori S-R untuk dipakai sebagai pijakan teori dalam 

penelitian. Teori S-R dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Menurut model pada gambar 2 menunjukkan bahwa stimulus atau 

pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa terpaan 

berita kejahatan taksi online di media massa mungkin diterima atau mungkin 

saja terjadi penolakan. Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima 

stimulus atau pesan yang disampaikan maka akan memperhatikan. Proses 

selanjutnya, komunikan tersebut mengerti pesan yang telah disampaikan, dan 
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proses akhir adalah kesediaan dari komunikan untuk mengubah sikap yang 

menandakan keberhasilan dalam proses komunikasi (Effendy, 2011:256). 

Keterkaitan model teori S-R dalam penelitian ini adalah: (a) Stimulus 

yang dimaksud adalah terpaan berita kejahatan taksi online di media massa; 

(b) Response yang dimaksud adalah kecemasan mahasiswi yang diterpa 

pemberitaan kejahatan tersebut saat menggunakan layanan taksi online. 

 

9. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, 

yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis 

media yang digunakan (Rakhmat, 2013:66).  

2. Berita kejahatan merupakan kabar tentang kejadian yang melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita kejahatan meliputi 

berita tentang pembunuhan, penodongan, pencopetan, perampokan, 

pencurian dan perkosaan (Assegaf, 2008:38-47). 

3. Taksi online adalah layanan jasa transportasi roda empat berbasis online 

yang dikendalikan dengan aplikasi mobile android (Utomo dkk, 2017). 

4. Kecemasan adalah adalah tanggapan dari sebuah ancaman nyata ataupun 

khayal. Individu mengalami kecemasan karena adanya ketidakpastian di 

masa mendatang. Kecemasan dialami ketika berfikir tentang sesuatu tidak 

menyenangkan yang akan terjadi (Lubis, 2009:14). 
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10. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional pada masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Terpaan berita kejahatan taksi online, adalah banyaknya informasi yang 

diterima oleh mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2017 UMM melalui 

pemberitaan tentang kasus kejahatan terhadap perempuan saat menggunakan 

layanan taksi online di media massa. Indikator variabel terpaan berita 

kejahatan taksi online di media massa didasarkan pada pendapat Rakhmat 

(2013:66) bahwa terpaan media meliputi frekuensi, atensi dan durasi 

responden dalam mengkonsumsi berita tentang kejahatan yang menimpa 

perempuan saat menggunakan layanan taksi online di media massa, baik 

media cetak maupun elektronik. 

a. Frekuensi mahasiswi dalam mengkonsumsi berita kejahatan taksi online di 

media massa. 

b. Atensi atau perhatian mahasiswi terhadap berita kejahatan taksi online di 

media massa.  

c. Durasi mahasiswi dalam mengkonsumsi berita kejahatan taksi online di 

media massa.  

2. Kecemasan menggunakan layanan taksi online, adalah rasa takut atau 

khawatir pada mahasiswi yang menyebabkan kegelisahan karena adanya 

kemungkinan menjadi korban kejahatan saat menggunakan layanan taksi 

online. Indikator variabel kecemasan ini didasarkan pada aspek-aspek reaksi 

kecemasan yang dikemukakan oleh Blackburn & Davidson dalam Safaria dan 
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Saputra (2009), yaitu suasana hati, pikiran, motivasi, perilaku, dan gerakan 

biologis.  

a. Reaksi suasana hati pada mahasiswi yang ditandai dengan munculnya 

kecemasan dan perasaan tegang saat menggunakan layanan taksi online.  

b. Reaksi pikiran pada mahasiswi yang ditandai dengan munculnya 

kekhawatiran dan memandang diri tidak berdaya atau sensitif saat 

menggunakan layanan taksi online.  

c. Reaksi motivasi pada mahasiswi yang ditandai dengan menghindari situasi 

dan ingin melarikan diri saat menggunakan layanan taksi online.  

d. Reaksi perilaku pada mahasiswi yang ditandai dengan munculnya 

kegelisahan dan waspada berlebihan saat menggunakan layanan taksi 

online. 

e. Reaksi biologis pada mahasiswi yang ditandai dengan munculnya gerakan 

otomatis seperti badan berkeringat dingin dan jantung berdebar-debar saat 

menggunakan layanan taksi online. 

 

11. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara terpaan berita kejahatan 

taksi online di media massa terhadap kecemasan menggunakan taksi 

online pada mahasiswi. 

Hi : Ada pengaruh yang signifikan antara terpaan berita kejahatan taksi 

online di media massa terhadap kecemasan menggunakan taksi online 

pada mahasiswi. 


