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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau
berharap.”
(QS. Al-Insyirah,6-8)
Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi
perubahan yang Anda harapkan dari orang lain.
(Mahatma Gandhi)
"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu
gunakan untuk merubah dunia"
(Nelson Mandela)
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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MENONTON TAYANGAN BERITA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI TELEVISI DENGAN
TINGKAT KECEMASAN ORANG TUA DI KOTA SEMARANG
SINTA SRIYANA
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
ABSTRAK
Televisi merupakan media massa elektronik yang mampu menyebarkan
informasi secara cepat dan mampu mencapai pemirsa dalam jumlah banyak dalam
waktu bersamaan. Salah satu program televisi yang tetap menjadi program utama
di sebuah stasiun televisi adalah berita. Kasus kekerasan seksual pada anak akhirakhir ini semakin besar porsinya dalam pemberitaan ditelevisi. Dengan banyaknya
korban tindak kekerasan seksual pada anak, maka bukan tidak mungkin orang tua
memiliki rasa cemas tentang lingkungan disekitarnya. Apalagi dalam
pemberitaan, perilaku kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh keluarga
korban maupun orang-orang terdekat yang otomatis sudah dikenal dan dipercaya.
Hal tersebut yang menjadi latar belakang penelitian ini. Masalah yang muncul :
bagaimana hubungan antara intensitas menonton tayangan berita kekerasan
seksual pada anak di televisi dengan tingkat kecemasan orang tua di kota
Semarang ?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
intensitas menonton tayangan berita kekerasan seksual pada anak di televisi
dengan tingkat kecemasan orang tua di Kota Semarang. Upaya untuk menjawab
permasalahan dan tujuan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori
Kultivasi. Objek dari penelitian ini adalah variabel Intensitas Mononton Berita
Kekerasan Seksual Pada Anak dan variabel Tingkat Kecemasan Orang Tua.
Pengumpulan data dilakukan dengan membagi kuesioner kepada 100 responden
dengan menggunakan teknik multistage random sampling yaitu teknik sampling
yang menggunakan gugus bertahap. Analisis data pada penelitian ini
menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16.0. Teknik analisis data yang digunakan
adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear
sederhana, dan analisis korelasi.
Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,962 dengan nilai
signifikan sebesar 0,000. Taraf signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang
berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha.
Dengan demikian Intensitas Menonton Tayangan Berita Kekerasan Seksual Pada
Anak di Televisi mempunyai hubungan positif dengan Tingkat Kecemasan Orang
Tua di Kota Semarang.

Kata Kunci : Berita Kekerasan Seksual Pada Anak, Intensitas Menonton,
Kecemasan.
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THE CORRELATION BETWEEN THE INTENSITY OF WATCHING TV
NEWS ABOUT SEXUAL VIOLENCE ON CHILDREN AND THE LEVEL OF
PARENT’S ANXIETY IN SEMARANG
SINTA SRIYANA
Universitas Islam sultan Agung Semarang
ABSTRACT
Television is an electronic mass media which can disseminate information
fast, and reach huge viewers at the same time. One of the main television
programs is news. Lately, the cases of sexual violence on children have appeared
a lot in the program. Relating to the fact that many children get sexual violence,
parents may feel anxious about their surroundings. Moreover, based on the news,
sexual violences are done by the victims’ family or closed person who are
automatically considered as recognizable and believable person. This fact
becomes the background of this study. The problem may occur: how is the
correlation between the intensity of watching TV news about sexual violence on
children and the level of parent’s anxiety in Semarang?
This study aims to find out the correlation between the intensity of
watching TV news about sexual violence on children and the level of parent’s
anxiety in Semarang. Cultivation theory was used in order to meet the aim and the
concern of this study. The objects of this study is the variable of the intensity of
watching TV news about sexual violence on children, and the variable of the level
of parents’ anxiety. The data was collected thorugh questionnaire using
Multistage Random Sampling technique, a technique which employs cluster
sampling stages. The data were analyzed using SPSS 16.0. The data were then
conducted validity test, reliablity test, classical assumption test, simple linear
regression test, and correlation analysis.
The finding showed that the t count reached 6,962 with the significant
value of 0,000. The significant level is lower than 0,05 which means that Ho was
rejected while the Ha was accepted. Thus, the intensity of the intensity of
watching TV news about sexual violence on children has positive correlation on
the level of parent’s anxiety in Semarang.

Keywords: News on Sexual Violence on Children, the Intensity of Watching,
Anxiety.
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