
 

 

ABSTRAK 

Lia Siti Awaliyah. Pengaruh Terpaan Berita Reportase Investigasi Trans TV 

            terhadap Sikap Selektif Memilih Makanan (Studi Kausalitas    

                       Tentang Bahaya Makanan pada Masyarakat kampung Leles 

            Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Episode  

            November 2014) 

 Televisi merupakan produk teknologi tertinggi (hi-tech) yang memiliki daya 

tarik tersendiri karena mampu menyajikan gambar, suara, gerak secara hidup, dan 

secara langsung. Televisi mempunyai kekutan yang sangat tinggi untuk memengaruhi 

pola pikir para penontonnya. Salah satu informasi yang banyak disajikan di media 

televisi adalah Program berita Reportase Investigasi Trans TV yang akan dikaji untuk 

mengetahui sikap selektif memilih makanan pada masyarakat Kampung Leles Kidul 

Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

frekuensi, durasi, dan atensi pada tayangan berita Reportase Investigasi Trans TV 

episode November 2014 terhadap sikap selektif memilih makanan pada masyarakat 

kampung Leles Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini 

menggunakan psikologi kognitif (Grand, middle range, application Theory). 

 Metode yang digunakan adalah metode kausalitas karena penelitian ini 

menitikberatkan pada sebab akibat, varabel X sebagai sebab yaitu terpaan Berita 

Reportase Investigasi Trans TV episode November 2014 pada varabel Y sebagai 

akibat yaitu sikap selektif memilih makanan pada Masyarakat Kampung Leles Kidul 

Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian korelasional ini menggunakan 

teknik korelasi Product Moment Pearson’s untuk mengukur korelasi pada statistik 

parametik. Untuk mengetahui besar pengaruh menggunakan rumus KD= r2 x 100. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket kepada 24 responden 

Masyarakat Kampung Leles Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan 

menggunakan rumus Yamane (jalaluddin,2009:82) dalam menentukan jumlah 

sampelnya. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa responden dominan menjawab opsi setuju 

pada setiap pernyataan angket. Hasil rangkaian uji statistik pada data penelitian 

menunjukan hipotesis penelitian ini diterima bahwa terdapat pengaruh antara terpaan 

berita Reportase Investigasi Trans TV episode November 2014 terhadap sikap 

selektif memilih makanan pada masyarakat kampung Leles Kidul Kecamatan Ciawi 

kabupaten Tasikmalaya sebesar 46% sedangkan 54% sikap selektif memilih makanan 

pada masyarakat Kampung Leles Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 


