
 

 

ABSTRAK 

 
 

Eka Purwitasari, 1209405027, 2013. Pengaruh Berita Terorisme di Harian 

Kompas Edisi September 2012 Terhadap Sikap Anggota Forum Lingkar Pena 
Jatinangor.  

Indonesia kerap mengalami peristiwa terorisme yang mengancam 
keamanan dan pertahanan negara. Media massa seperti surat kabar memiliki 
fungsi menyebarluaskan berita terorisme kepada masyarakat. Salah satu dari 

sekian banyak surat kabar yang tersebar di Indonesia adalah harian Kompas yang 
turut serta memberitakan perkembangan kasus-kasus terorisme di Indonesia. 

Berita-berita terorisme di harian Kompas edisi September 2012 dikemas dengan 
judul (head line), teras berita (lead) yang bermacam-macam, dan juga memiliki 
variasi isi berita yang beragam yang bisa berpengaruh ataupun tidak terhadap 

sikap anggota Forum Lingkar Pena Jatinangor. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui judul berita (head line) 

terorisme di harian Kompas edisi September 2012, mengetahui teras berita (lead) 
terorisme di harian Kompas edisi September 2012, mengetahui isi berita terorisme 
di harian Kompas edisi September 2012, dan mengetahui pengaruh judul berita 

(head line), teras berita (lead), dan isi berita terorisme di harian Kompas edisi 
September 2012 terhadap sikap anggota Forum Lingkar Pena Jatinangor. 

Penelitian ini menggunakan teori pemrosesan-informasi McGuire yang 
menjelaskan bahwa perubahan sikap terdiri dari enam tahap yang masing-masing 
tahap merupakan kejadian penting yang menjadi patokan untuk tahapan 

selanjutnya. Tahapannya yaitu: pesan persuasif harus dikomunikasikan, penerima 
akan memerhatikan pesan, penerima akan memahami pesan, penerima 

terpengaruh dan yakin dengan argumen-argumen yang disajikan, tercapai posisi 
adopsi baru, terjadi perilaku yang diinginkan. 

Metode yang digunakan adalah metode korelasional. Karena penelitian ini 

dititik beratkan pada pengaruh antara dua variabel, yaitu pengaruh berita terorisme 
di harian Kompas edisi Septenber 2012 sebagai variabel X terhadap sikap anggota 

Forum Lingkar Pena Jatinangor sebagai variabel Y. Penelitian korelasional ini 
menggunakan teknik korelasi rank Spearman untuk pengukuran korelasi pada 
statistik non-parametrik. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket 

kepada 17 responden anggota Forum Lingkar Pena Jatinangor angkatan 2011 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden lebih dominan menjawab 

opsi setuju pada setiap pertanyaan angket, baik pada variabel X1 (judul berita), 
variabel X2 (teras berita), ataupun pada variabel X3 (isi berita). Hasil korelasi 
Spearman antara judul berita dengan sikap adalah +0,301 dan probabilitasnya 

0,240, hasil korelasi Spearman antara teras berita dengan sikap adalah +0,429 dan 
probabilitasnya 0,086, terakhir hasil korelasi Spearman antara isi berita dengan 

sikap adalah +0,453 dan probabilitasnya 0,068. Ketiga hasil korelasi Spearman 
tersebut menunjukkan pengaruh yang moderat (versi de Vaus) atau tidak ada 
pengaruh yang kuat dengan Ho diterima. 


