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ABSTRAK 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah: Dewasa ini kebutuhan hiburan menjadi 

suatu kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan hiburan diperoleh melalui media 

massa salah satunya televisi. Kurangnya lagu anak-anak yang menyebabkan lagu 

dangdut menjadi salah satu hiburan tersendiri. Perilaku meniru menyanyikan lagu 

dangdut yang kurang tepat bila di nyanyikan oleh anak-anak dan mendengarkan lagu 

dangdut yang seharusnya belum pantas mereka dengarkan. Masalah yang muncul: 

Bagaimana pengaruh terpaan media terhadap perilaku meniru menyanyikan lagu 

dangdut dan bagaimana pola komunikasi orang tua pada anak terhadap tingkat 

perilaku meniru menyanyikan lagu dangdut. Populasi pada penelitian ini adalah siswa 

SD Tambaharjo 02 kelas 3-6 yang mengetahui lagu dangdut 

 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terpaan media dan pola 

komunikasi orang tua pada anak terhadap perilaku meniru menyanyikan lagu dangdut 

di kalangan anak-anak dikabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan teori Kultivasi 

dengan metode kuantitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS 22. 

Teknik pengolahan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 

pengujian data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas dan analisis korelasi 

Rank Spearman. 

 

 Hasil Penelitian dari analisis Rank Spearman menjelaskan bahwa pengaruh 

terpaan media terhadap perilaku meniru menyanyikan lagu dangdut menghasilkan 

nilai korelasi 0,576 dengan signifikansi 0,000 Sedangkan, hasil pola komunikasi 

orang tua pada anak terhadap perilaku meniru menyanyikan lagu dangdut 

menghasilakan nilai korelasi 0,474 dengan signifikansi 0,000. Kesimpulan dari uji 

hipotesis adalah Adanya hubungan positif antara variabel pengaruh terpaan media 

dan pola komunikasi orang tua pada anak terhadap perilaku meniru. Dengan hasil 

tersebut penelitian ini memberikan saran kepada orang tua agar memberilakan lagu 

sesui dengan usia anak selain itu, juga perlu memperhatikan faktor lingkungan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada pengaruh terpaan 

media dan pola komunikasi orang tua pada anak terhadap perilaku meniru 

menyanyikan lagu dangdut dikalangan anak-anak saja agar penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan variabel antara yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. 
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