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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Acara Reality Show Hijab Stories terhadap Perilaku 

Komunitas Hijabers Palembang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh acara reality show hijab stories teradap perilaku komunitas 

hijabers Palembang. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif yang mengambil data melalui penyebaran kuesioner serta memiliki 

variabel bebas (X) yaitu Hijab Stories dengan dimensi daya tembus, daya langsung,  

daya tarik dan variabel terikat (Y) yaitu Komunitas Hijabers dengan dimensi 

kesadaran, dimensi ketertarikan, dimensi evaluasi, dimensi menerima. Populasi 

penelitian ini berjumlah 100 orang, sementara sampelnya berjumlah 30 orang yang 

didapat dengan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner dengan skala likers, dan 

dokumentasi. Semua data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dianalisis 

menggunakan program SPSS versi 20. Untuk mengetahui kuesioner bisa atau tidak 

digunakan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

reabilitas. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh acara reality show hijab stories 

terhadap perilaku komunitas hijabers digunakan rumus regresi linier sederhana. 

Sehingga diperoleh persamaan Y=67,629 + 0,656X dan memiliki nilai sebesar 0,461 

(46,1%) sehingga hubungannya positif. Selanjutnya untuk mengetahui signifikan atau 

tidak signifikan antara variabel X dan Y dilakukan uji t dan hasilnya t hitung lebih 

besar dari t tabel (8,675 > 2,464). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara acara reality show hijab stories terhadap perilaku komunitas hijabres 

Palembang. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, komunitas hijabers mempunyai 

perilaku dan akhlak yang baik sesuai dengan hijab yang mereka gunakan dengan 

ketentuan syariat Islam. 

Kata kunci: Pengaruh, Reality Show, Perilaku, Komunitas  

 



  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seorang muslimah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menutup 

seluruh tubuh mereka, kecuali muka dan telapak tangan, agar mereka 

terhindar dari gangguan orang-orang munafik dan fisik, maka untuk itulah 

bagi wanita diperlukan memakai hijab.
1
 Jadi wanita harus memakai hijab 

sesuai dengan ketentuan syari’at Islam saat keluar dari rumah, yaitu 

mengenakan pakaian yang dapat menutupi aurat, yang batasan-batasannya 

sudah ditentukan oleh agama berdasarkan pada Al-Qur’an/AS-Sunnah. 

Seorang wanita yang tidak boleh keluar dari rumah atau menampakkan diri 

di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan bersolek atau 

memakai wewangian. Sejalan dengan hal di atas juga dijelaskan dalam 

firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:  

 

                                                           
1
 Kamus Besar, al Mu’jam, al Wasith 1/128 



2 
 

  
 

 “Hai Nabi, katakanlah kepada istri mu, anak-anak perempuanmu, 

dan istri-istri orang mukmin:”hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke 

seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

di kenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha 

pengampun lagi Maha penyayang”.(QS. AL-Ahzab: 59).
2
  

Begitu tegasnya Allah SWT memerintahkan kepada kaum wanita 

untuk menutup auratnya.  Karena perintah memakai hijab bagi wanita 

muslimah pada dasarnya bukan sekedar perintah yang fungsinya melindungi 

kehormatan wanita, tetapi juga merupakan ibadah bagi muslimah itu sendiri. 

Jadi dengan berhijab berarti seorang muslimah telah mendapatkan pahala 

yang besar di sisi Allah SWT. Sebaliknya bagi yang melanggar perintah ini 

bukan hanya tercoreng kehormatannya, melainkan juga dosa besar yang akan 

ditimpahkan Allah SWT pada mereka baik di dunia maupun di akhirat.  

Sayangnya tidak semua wanita muslim sudah melakukan 

kewajiban untuk mengenakan hijab tersebut denganberagam macam alasan, 

salah satunya ketidak siapan mereka untuk melakkan kewajiban itu. Beberapa 

wanita lain bahkan mengungkapkan alasan bahwa mereka akan mengenakan 

hijab setelah menikah. Hal ini bisa jadi dipengaruhi banyak factor salah 

satunya informasi yang didapat dari media massa yaitu TVOne. TVOne 

menyajikan beragam acara yang menampilkan cerita-cerita tentang kehidupan 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an san Terjemahan,(al-ahzab 59) h.33. 
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dunia baik secara materialistis, hedonisme, dan konsumanisme. Hal ini 

berdampak pada terbentunya Steriotife perempuan cantik tanpa menggunakan 

hijab. Namun, tidak semua televisi menayangkan program yang hanya 

mengetengahkan mengenai kehidupan duniawi, salah satunya TVOne. 

TVOne adalah sebuah stasiun televisi swasta. Berawal dari 

penggunaan nama Lativi, stasiun televisi ini didirikan pada tanggal 30 Juli 

2002 oleh Abdul Latief dan dimiliki oleh Alatief Corporation. Pada saat itu 

konsep penyusunan acara adalah banyak menonjol masalah yang berbau 

berita kriminal, dan hiburan. Sejak tahun 2006 sebagian sahamnya juga 

dimiliki oleh Grup Bakrie yang juga memiliki statsiun televisi ANTV. Pada 

tanggal 14 Febuari 2008, lativi secara resmi berganti nama menjadi TVONE.
3
   

Program di TVOne yang mengetengahkan cerita dan berkaitan 

dengan hijab adalah program reality show hijab storie, hijab stories 

ditayangkan pada hari minggu pukul 14:00. Program ini memberikan contoh 

kepada wanita lainnya guna hijab, manfaat menggunakan hijab, motivasi 

kehidupan yang berkaitan dengan agama, kesuksesan yang berkaitan dengan 

agama. Banyak motivator yang sudah datang ke dalam reality show hijab 

stories ini untuk memberikan pengarahan dan penjelasan. Reality show ini 

bermanfaat bagi para wanita khususnya yang belum menggunakan hijab 

maupun yang ingin memperbaiki dirinya, karena di reality show diajarkan 

                                                           
3
 Jurnai: Herlingga, komunikasi Televisi. (Universitas UIN; 2013)  
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bagaimana cara menggunakan hijab, dan membawa hijab itu sesuai dengan 

syariat islam. 

Di acara  reality show hijab stories TVOne mengenai hijab 

sehingga membuat pengaruh kepada kaum wanita. Memberikan pengarahan 

hikmah dalam menggunakan hijab, dan keuntungan  menggunakan hijab. 

Acara reality show hijab stories ini dapat memberikan pengaruh baik bagi 

wanita yang saat ini masih menunda kewajibannya untuk menggunakan hijab. 

Acara hijab stories ini menarik banyak peminat, salah satunya adalah 

komunitas hijabers Palembang. Komunitas hijabers menyukai acara hijab 

stories karena acara ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka 

lakukan. 

komunitas hijabers ini telah banyak wanita yang menggunakan 

hijab, dan di komunitas hijabers ini juga menerima wanita yang belum 

menggunakan hijab, Karena dalam komunitas ini banyak pelajaran yang akan 

di dapatkan, dan berdampak baik bagi wanita. Komunitas ini juga 

memberikan peluang tehadap wanita yang ingin belajar, dan memberikan 

contoh atau arahan kepada wanita lain untuk menyadari bahwa hijab sangat 

bermanfaat dari segala hal yang negatif.  

Didalam komunitas hijabers semua yang menggunakan hijab 

pakaiannya pantas dan sebagai mana mestinya wanita yang menggunakan 

hijab, mereka tetap modis dalam berpakaian. “Karena dengan memakai hijab 
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ini saya lebih merasa baik, dan tetap cantik dalam berpenampilan, tetap keren, 

dan tetap terlihat modern”,ungkap Serli sebagai anggota hijabers Palembang.   

Komunitas hijabers berdiri pada tanggal 12 Juni 2011 di 

Palembang. Awalnya ada  20 hijabers yang berasal dari berbagai latar 

belakang dan profesi berkumpul bersama menyatukan visi dan misi agar 

komunitas hijabers Palembang ini dapat menjadi wadah silaturahmi positif, 

kreatif, dan inovatif yang dilatari nila-nilai islami. Harapan komunitas 

hijabers Palembang dengan terbentuknya komunitas baru, saling mengenal 

satu sama lain, mendapatkan manfaat positif dan selalu menjaga ukhuwah 

Islamiyah sebagai muslim yang baik
4
.  

Sebenarnya seperti apa kaitan antara hijab stories TVOne dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas hijabers Palembang. 

Adakah pengaruh langsung dari keduanya. Hal inilah yang menarik peneliti 

untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Acara Reality Show Hijab Stories 

TVOne Terhadap Perilaku Komunitas Hijabers Palembang”. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
http://hijabersplg,tumblr,-com/, di posting pada 1 desember 2015 pukul 14:00.  
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B. Rumusan Masalah  

 Dari pembahasan di atas penulis telah menumukan suatu pemasalahan 

yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh acara reality show hijab stories terhadap perilaku 

komunitas hijabers Palembang? 

 

C. Batasan Masalah 

Karena berkembangnya hijab pada saat ini, maka telah banyak cara 

yang di lakukan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan 

dakwah melalu media. Maka di sini penulis membatasi, dan memfokuskan 

pembahasan dalam penelitian ini pada media elektronik (televisi) yaitu reality 

show hijab stories salah satu program yang ada di TVOne 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh acara reality show hijab stories 

terhadap perilaku komunitas hijabers Palembang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara teoritis 

Peneliti dapat menambah pengetahuan yang terkait pada kewajiban 

menggunakan hijab dan mengembangkan ilmu bagaimana cara berhijab 

sebagaimana mestinya.  

b. Kegunaan secara praktis  

Peneliti diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada 

stasiun televisi TVOne untuk tetap memberikan acara-acara yang dapat 

dijadikan contoh kepada masyarakat dalam segi keagamaannya dan juga 

sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya, baik akademis maupun non 

akademis. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah mengkaji hasil penelitian terdahulu 

gunanya untuk memastikan adakah dari mahasiswa lain yang 

meneliti/membahas permasalahan ini. Dan ternyata setelah diadakan 

penelitian terhadap daftar skripsi/hasil penelitian terdahulu yang hampir sama, 

hanya saja terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi yang sedang penulis 

buat. 

Penelitian yang di lakukan oleh Khofifah Zanneta (2009) yang 

berjudul  Pengaruh Reality Show Catatan si Olga di ANTV terhadap 

Peningkatan Sedekah pada Masyarakat Selogabus Kecamatan Perengan 

Kabupaten Tuban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
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sedekah/peningkatan sedekah pada warga Selogabus kecamatan Perengan 

kabupaten Tuban. Sedangkan, metode penelitian yang di gunakan yaitu  

penelitian kuantitatif dengan pengumpulan angket dan menggunakan analisis 

regresi. 

Nihayatur Rofiah (2007) dengan skripsi yang berjudul Pengaruh 

Menonton Tayangan Rahasia Ilahi di TPI terhadap Pemahaman Simbol-

Simbol Agama Islam di Kalangan Masyarakat Ujung Pandan Welehan Jepara. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh menonton 

tayangan mistik sinetron Rahasia Ilahi di TPI terhadap Pemahaman Simbol-

Simbol Agama Islam di Kalangan Masyarakat Ujung Pandan Welehan 

Jepara? Sedangkan metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan 

pengumpulan angket dan mengunakan  analisis regresi. 

Ahmad Shobur, skipsi yang berjudul Dampak Pengetahuan Bedah 

Rumah di RCTI Terhadap Sikap Empati Masyarakat Sukabumi Selatan. 

Peneliti ini mengunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode yang di gunakan adalah metode survey.  

Nimas, Pengaruh Reality Show Jalan Dakwah Episode Lindungan 

Alam di Trans7 Terhadap Akhlak Remaja di Desa Kebaron Kecamatan 

Tulungan kabupaten Sidoarjo. Masalah yang di teliti dalam skripsi ini adalah 

sejauh mana pengaruh reality show jalan dakwah episode lindungan dakwah 

di Trans7 terhadap akhlak remaja di desa Kebaron Kecamatan Tulungan 
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Kabupaten Sidoarjo. Tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi, 

kuisioner, dan dokumentasi, dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang.  

Dalam penelitian terdahulu dapat di sebutkan beberapa kesamaan antara lain 

yaitu media yang di gunakan adalah media televisi denga program reality 

show.  

Dalam penelitian yang ada maka terdapat persamaan antara lain 

yaitu media yang digunakan adalah media televisi dengan program dari 

bermacam-macam Reality Show. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini 

ialah pembahasan dari judul yang di ambil sudah berbeda, ada yang meneliti 

mengenai sosial, akhlak, dan pelajaran hidup. 

 

F. Kerangka Teori 

Teori di dalam penelitian kuantitatif menjadi faktor yang sangat 

penting dengan proses penelitian
5
. Adapun tiga teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori model jarum hipodermik, Teori Cultivation, dan 

Teori Uses and Gratifications. Wilbur Schramm  mengatakan bahwa seorang 

motivator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada 

khalayak yang pasif
6
. Karena manusia saling mempengaruhi dalam hal 

prilaku. Oleh karena itu, televisi membawa pengaruh yang luar biasa, seperti 

                                                           
5
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  (Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2011) h. 25.  

6
 Onong  U,F. Ilmu,  Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung:  PT.Aditya Bakti 2003),H.265 
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teori  model jarum hipodermik. Jika kita menggunakan komunikator yang 

tepat, pesan yang baik, atau media yang benar, komunikasi dapat diarahkan 

sesuai dengan kehendak kita. Memprediksikan dampak pesan-pesan 

komunikasi massa yang kuat dan kurang lebih universal pada semua 

audience
7
. Model ini sering juga disebut  “Bullet Theory”  (teori peluru) 

karena komunikan dianggap secara pasif menerima pesan-pesan komunikasi. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang
8
.  

2. Televisi yaitu alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio 

visual dan penyiaran videonya secara broadcasting
9
.  

3. Program televisi diartikan sebagai penjadwalan atau perencanaan 

siaran televisi dari hari ke hari (horizontal programing) dan dari 

jam ke jam (vertical programing) setiap harinya.  

4. Reality show adalah salah satu genre dalam acara televisi.  

Dijelaskan bahwa reality show berasal dari kata televisi realitas, 

yaitu program televisi yang menyajikan situasi yang dramatis atau 

lucu namun tidak menggunakan naskah, merupakan  kejadian yang 

sebenarnya (waktu terkadang direncanakan), dan mengutamakan 

orang bisa dari pada aktor professional.
10

  

5. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas  dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentengan arti yang sangat luas antara lain: 

berjalan, berbicara, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. 

Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia 

adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang tidak 

diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak 

luar. 

6. Hijab yaitu penghalang ada kerudung yang digunakan oleh wanita 

muslim yang biasa disebut juga dengan hijab namun dalam 

keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara 

berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kaum 

                                                           
7
 Severin, W.J, Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana Media 2005), h. 314. 

8
 Yosi Abdian, Kamus Besar Indonesia (2005: 849).  

9
 Iswandi Syahputra, Jurnalistik Infotainment (Jakarta: 2006), h.153. 

10
 Iskandar, Muda, Dedy, Jurnalistik Televisi, (Jakarta: 2008), h. 105.  
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wanita yang tak memakainya, mereka telah mengingkari hokum 

syari’at islam”, srikandi rahayu. 

7. Komunitas ialah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme 

dari berbagai lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan 

habitat yang sama.  

Model komunikasi menurut Lasswel berupa ungkapan verbal yang 

mementingkan unsur who (siapa), syas what (apa yang disampaikan), in which 

chanel (melalui media apa), to whom (siapa sasarannya), with what effect (apa 

pengaruhnya).
11

 Berdasarkan model Harold D. Lasswel, maka dapat 

dijelaskan model komunikasi yang berupa ungkapan verbal dengan 

mementingkan beberapa unsur, yaitu: 

a. who (siapa), sumber dalam penelitian ini adalah para selebritis 

yang telah menggunakan hijab.  

b. syas what (apa yang disampaikan), pesan yang disampaikan berupa 

problematika komunitas hijabers tentang kegunaan hijab, manfaat 

hijab, dan sebagiannya. 

c. in which chanel (melalui media apa), televise TVOne sebagai 

media yang digunakan dalam menyampaikan pesan oleh para 

selebritis kepada penontonnya melalui program reality show hijab 

stories. 

d. to whom (siapa sasarannya) seluruh anggota komunitas hijabers 

yang sering menonton program reality show hijab stories.  

e. with what effect (apa pengaruhnya) tujuannya untuk memberikan 

pengaruh yang positif yang telah disampaikan oleh para selebritis.  

Efektifitas dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada 

khalayak di mana dalam penyampaiannya media dapat menjadi yang lebih 

unggul dari pada yang lainnya, yaitu:  

                                                           
11

 Elvinaro Ardianto, et al, komunikasi massa, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), 
h. 84 
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1. memiliki daya langsung, di mana pesan yang disampaikan 

langsung di dengar dan di lihat oleh seluruh anggota komunitas 

hijabers Palembang. 

2. Memiliki daya tembus, yaitu dalam hal ini program televisi TVOne 

memiliki jangkauan yang luas. 

3. Memiliki daya tarik, di mana daya tarik yang di buat program 

televisi ini melalui penyampaian pesan, motivator, dan 

konsepnya.
12

 

 

Dalam pengolahan informasi ada empat unsur yang harus di perhatikan 

yaitu:  

1. Kesadaran ialah menyadari bahwa di dalam arti mengetahui 

stimulus (objek) terlebih dahulu. 

2. Ketertarikan adalah orang yang mulai tertarik kepada stimulus. 

3. Evaluasi yaitu menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus 

bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik 

lagi. 

4. Menerima adalah dimana subjek telah berperilaku baru sesuai 

dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap 

stimulus.
13

 

Teori Cultivation, televisi menjadi media atau alat utama di mana 

para menonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di 

lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun dibenak penonton tentang 

masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, melalui 

kontrak penonton dengan televisi, ia belajar tentang dunia, orang-orangnya, 

                                                           
12

 Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, (Jakarta: AMZAH, 2006), h. 
191   

13
 Jurnal Psikologi Komunikasi 2013  
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nilai-nilainya, seta adat kebiasaanya.
14

 Teori ini menjelaskan bahwa, para 

masyarakat dapat menilai apakah suatu penayangan bedampak positif ataupun 

negative, karna teori ini menjelaskan bahwa sebuah motivator dapat 

penembakkan pelurunya kepada khalayak secara langsung dan khayalak 

berhak untuk menilainya.  

Teori Uses and Gratifications menjelaskan bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

Dengan kata lain, pengguna media berusaha untuk mencari sumber media 

yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhanny. Artinya teori Uses 

and Gratifications mengasumsi bahwa pengguna mempunyai pilihan 

alternative untuk memuaskan kebutuhannya.
15

  

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Objek 

penelitiannya, komunitas hijabers Palembang. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah Kuantitatif yaitu data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan 

dianalisa dengan teknik statistik.
16

 Data ini bersumber dari kuisoner yang 

                                                           
14

 Nurudin, M.Si, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 167 
15

 Ibid  
16

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi penenlitian, (Yogyakarta: Alfabeta, 2012), 
h. 37 
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disebarkan kepada komunitas hijabers Palembang kemudian diolah dengan 

menggunakan rumus statistik.  

Ada dua macam sumber data di dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan penelitian yang didapatkan 

secara langsung dari sumber asli. Data primer diambil dari informasi secara 

langsung melalui observasi dan angket. Sedangkan data sekunder yaitu data 

yang di ambil melalui tangan kedua atau sudah dikumpulkan oleh pihak lain.
17

 

Data sekunder dijadikan sebagai data pelengkap dari dokumentasi yang ada 

kaitannya dengan penelitian dan sebagai bahan penunjang.  

2. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan penduduk atau individu yang di 

maksudkan untuk di teliti. Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Pernah menonton acara reality show hijab stories 

2. Berusia 18-26 tahun 

b. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi dan harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama. 

Pengambilan sampel di pilih oleh peneliti mengingat keterbatasan peneliti 

                                                           
17

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi penenlitian, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 
2010), h. 26 
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untuk menjangkau seluruh populasi, serta ada karakteristik yang lebih spesifik  

pada batasan komunitas hijabers Palembang.  

Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah komunitas 

hijabers yang berjumlah 100 orang.  Dalam penetapan sampel menggunakan 

rumus Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 15%, 

yaitu: 

  
 

        
 

Keterangan: 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance).
18

 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh sampel peneliti: n=N/1 + N(e)
2 

= 

100/1 + 100(0,15)
2 

= 30,76 dibulatkan menjadi 30 sampel penelitian.  

 

3. Variabel Penelitian 

Terdiri dari variabel bebas (X) dan terikat (Y). Variabel bebas 

(Independent variabel) merupakan variabel yang menjadi sebab serta 

mempengaruhi  variabel terikat (Dependent variabel), sedangkan variabel 

                                                           
18

 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 
h, 149  
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terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya 

variabel bebas.
19

 

 

   X                              Y     

Keterangan:  

X = Reality show hijab stories 

Y = Perilaku komunitas hijabers Palembang 

4.  Operasional Variabel  

Operasionalisasi merupakan suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau melakukan 

spesifikasi untuk mengukur konstrak atau variabel.
20

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  Ibid, h. 110 
20

 Etta Mamang, op. cit, h. 134 
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No  Variabel Dimensi Indikator Skala 

1 Reality Show 

Hijab Stories 

(X) 

Daya 

Langsung 

1. Jangkauan 

2. Mudah diterima 

3. Kejelasan  

4. Timbal balik 

L 

I 

K 

E 

R 

T 

S 

Daya Tembus 1. Signal  

2. Frekuensi  

3. Pemancar 

4. Keserempakan 

Daya Tarik 1. Musik 

2. Bahasa 

3. Tema 

4. Alur 

2 Perilaku 

Komunitas 

Hijabers 

Palembang 

(Y) 

Kesadaran  

 

1. Memahami  

2. Mengerti 

3. Menghubungkan  

4. Memutuskan  

5 

4 

3 

2 

1 

 

Ketertarikan 

  

1. Pengetahuan 

2. Penampilan 

3. Penyampaian    

Evaluasi 

 

 

1. Memahami  

2. Mencoba  

3. Mempraktekan  

4. Menyimpulkan  

 

Menerima 

  

1. Kesadaran 

2. Ketertarikan 

3. Evaluasi  

4. Menerima   

Gambar 1 Operasional Variabel  
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Untuk mengklasifikasikan variabel yang akan di ukur, maka 

digunakanlah skala Likert untuk mengukur pendapat dan persepsi seorang 

terhadap penelitian ini. Skala Likert bergradasi positif digunakan sebagai 

tahapan pemberian scor atau nilai atas angkat dalam bentuk pernyataan 

(checklist) yang dijawab oleh responden dan setiap pernyataan memiliki skor 

sangat setuju (skor 5), setuju (4), ragu-ragu (3), tidak setuju (2), sangat tidak 

setuju (1). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penganalisisan data menggunakan observasi, wawancara, 

kuisioner, dan dokumentasi, dengan mengambil sampel sebanyak 80  orang. 

Setelah data terkumpul dan terhitung, kemudian di analisis dengan 

menggunakan rumus dimana hasil semua data yang terkumpul dapat 

disimpulkan besar dengan tidaknya pengaruh reality show hijab stories 

terhadap komunitas hijabers Palembang. 

a. Kuesioner (angket) 

Angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan di teliti. Untuk 

memperoleh  data, angket di sebarkan oleh responden, angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien  bila peneliti tahu dengan pasti 
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variabel yang akan di ukur dan jelas apa yang di harapkan oleh responden
21

. 

Sesuai sampel yang di ambil peneliti ialah komunitas hijabers berusia 18-26 

tahun.  

b. Dokumentasi  

Fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Dan sebagian besar data yang tersedia adalah berupa 

dokumen. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengetahui gambaran 

umum tentang komunitas hijabers, geografis komunitas, kondisi komunitas, 

dan keaktifan responden dalam mengetahui reality show hijab stories.  

c. Observasi  

Serangkaian pengamatan terhadap gejala-gejala yang menjadi 

objek penelitian secara sistematis, sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian 

untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pengaruh reality show hijab 

stories terhadap perilaku komunitas hijabers Palembang. 

6. Teknik Analisis Data 

Data diolah berdasarkan pada kuesioner yang telah disebarkan dan 

dijawab oleh masyarakat. Langkah dalam pengolahan data yang dilakukan 

sebagai berikut: 

 

                                                           
21

 Sugiono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2010),h.142 
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a. Analisis data 

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara menggunakan 

perhitungan SPSS versi 20 (Statistical Product and Service Solution). Dengan 

jenis analisis data yang melihat hubungan dua variabel, dengan kemungkinan 

yaitu: 

1. Simetris yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. 

2. Dua variabel mempunyai hubungan dan saling mempengaruhi 

(timbal balik). 

3. Asimetris yaitu sebuah variabel mempengaruhi variabel lain.
22

 

b. Uji Hipotesis 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument.
23

 Uji validitas ini 

menggunakan SPSS untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner bisa dikatakan valid apabila pertanyaan kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. 

2. Uji releabilitas 

Releabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya utuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

                                                           
22

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, Prenada media Group, 
2006), h. 164  

23
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 144  
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baik.
24

 Uji releabilitas dimaksudkan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstrak. Setiap pertanyaan dikatakan 

reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten. Penelitian ini menggunakan teknik teknik One shot atau pengukur 

sekali saja. Maksudnya sekali menyebarkan kuesioner terhadap responden. 

Dan hasil skor diukur korelasinya antar skor jawabanpada butir pertanyaan 

yang sama menggunakan program komputer SPSS versi 21.  

 3. Uji Hipotesis Statistik 

Untuk mengelolah data primer yang telah diperoleh oleh lapangan, 

maka peneliti ini menggunakan rumus statistik. Regresi Linear Sederhana. 

Kegunaan uji regresi sederhana untuk meramalkan variabel terikat (Y) bila 

variabel bebas (X) diketahui
25

. 

 

Rumus :  Y’=a+Bx 

Keterangan: 

Y’= subjek dalam variabel (independen variabel) yang di prediksikan  

A= harga Y bila X =0 (harga kontan) 

B= angka arah atau kofesien regresi,  

 

 

                                                           
24

 Ibid, h. 154 
25

  Riduan, pengantar Statistik Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 269 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

 

A. Komunikasi Massa 

 

1. Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media membuat 

dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak (publik). Organisasi - 

organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan 

memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu 

informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang 

beragam.
26

 Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi 

yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi masa, media masa menjadi 

otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan 

menyampaikannya pada khalayak. Setelah khalayak menerima pesan maka 

akan menimbulkan respon dan timbal balik baik respon yang positif maupun 

negatif. Namun halnya, dari komunikasi massa ini terdapat beberapa unsur 

yang terpenting. 

a. komunikator, 

b. media massa  

c. informasi (pesan). 

d. gatekeeper.  

e. khalayak (publik) dan 

f. umpan balik.
27

 

                                                           
26

. Nurudin, M.Si, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: 2013), h. 1  
27

. Ibid  
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Adanya unsur dari komunikasi massa maka terdapat pula 

komunikator dalam komunikasi massa yaitu : 

1. pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi komunikasi 

modern, sehingga dapat dengan cepat diakses oleh publik. 

2. Pihak yang berusaha memberikan jasa melalui penyebaran informasi dan 

sekaligus menjadi agen perubahan dalam pemahaman, wawasan dan 

solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar dimanapun tanpa 

diketahui dengan jelas keberadaan mereka. 

3. Pihak yang menjadi sumber informasi atau pemberitaan yang mewakili 

institusi formal yang sifatnya mencari keuntungan  dari penyebaran 

informasi itu.
28

 

   Media massa adalah saluran/alat komunikasi dan informasi yang 

melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang 

diperuntukan kepada masyarakat secara massal, bukan hanya informasi yang 

hanya dikonsumsi secara pribadi.
29

 Dengan demikian  informasi massa adalah 

milik publik, bukan individu. Misalnya berita, iklan, sinetron, film, 

infotainment.  

 

  Gatekeeper adalah penyeleksi informasi.
30

 Sebagaimana diketahui 

bahwa komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang organisasi media 

massa, mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan 

disebarkan kepada masyarakat. Bahkan mereka memiliki kewenangan untuk 

memperluas atau membatasi informasi yang akan disebarkan tersebut. Mereka 

adalah wartawan, editor, sutradara. 

 

                                                           
28
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30
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  Khalayak adalah massa yang menjadi tujuan dari penyebaran 

informasi dari media massa. Mereka bersifat heterogen dan luas. Umpan balik.
31

 

Awalnya umpan balik bersifat tertunda namun dengan semakin berkembangnya 

teknologi komunikasi, maka komunikasi interaktif dapat dilakukan secara 

langsung melalui media massa. Adapun ciri-ciri dari komunikasi massa
32

 yaitu: 

a. Menggunakan media masa dengan organisasi (lembaga media) yang jelas. 

b. Komunikator memiliki keahlian tertentu. 

c. Pesan searah dan umum, serta melalui proses produksi dan terencana. 

d. Khalayak yang dituju heterogen dan anonym. 

e. Kegiatan media masa teratur dan berkesinambungan. 

f. Ada pengaruh yang dikehendaki. 

g. Dalam konteks sosial terjadi saling memengaruhi antara media dan kondisi 

masyarakat serta sebaliknya. 

h. Hubungan antara komunikator (biasanya media massa) dan komunikan 

(pemirsanya) tidak bersifat pribadi. 

 

2. Proses Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dalam prosesnya melibatkan banyak orang 

yang bersifat kompleks dan rumit, proses komunikasi massa terlihat berproses 

dalam bentuk: 

a.  Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi 

proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi kemasyarakatan 

dalam skala yang besar, sekali siaran atau pemberitaan jumlahdan lingkupnya 

sangat luas dan besar. 

b. Proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah 

yaitu dari komunikator kepada komunikan atau media kepada 

khalayak.  Interaksi yang terjadi sifatnya terbatas. 

c.  Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris antara komunikator 

dengan komunikan.  Ini menyebabkan komunikasi antara mereka berlangsung 
                                                           

31
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datar dan bersifat sementara. Kalau terjadi sensasi emosional sifatnya 

sementara dan tidak permanen.  

d. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non pribadi 

dan anonim. 

e.  Proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan 

kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Misalnya program akan ditentukan oleh 

apa yang dibutuhkan pemirsa.  Dengan demikian media massa juga ditentukan 

oleh rating yaitu ukuran di mana suatu program di jam yang sama di tonton 

oleh sejumlah khalayak massa.
33

 

3. Fungsi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah salah satu aktivitas sosial yang 

berfungsi di masyarakat. Adapun beberapa definisi dari beberapa para ahli 

mengenai fungsi dari pada komunikasi massa yaitu,  Robert K.Merton 

mengemukakan bahwa fungsi aktivitas sosial memiliki dua aspek, yaitu fungsi 

nyata (manifest function) adalah fungsi nyata yang diinginkan. Kedua fungsi 

tidak nyata atau tersembunyi (latent function), yaitu fungsi tidak 

diinginkan.  Sehingga pada dasarnya setiap fungsi sosial dalam masyarakat itu 

memiliki efek fungsional dan disfungsional.
34

 

Selain manifest function dan latent function, setiap aktivitas sosial 

juga berfungsi melahirkan (beiring function) fungsi-fungsi sosial lain, bahwa 

manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat sempurna.
35

  Sehingga 

setiap fungsi sosial yang dianggap membahayakan dirinya, maka ia akan 
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mengubah fungsi-fungsi sosial yang ada.  Contohnya pemberantasan korupsi 

yang dilakukan oleh pemerintah, disatu sisi adalah untuk membersihkan 

masyarakat dari praktik korupsi, namun di sisi lain tindakan pemberantasan 

korupsi yang tidak diikuti dengan perbaikan sistem justru akan menimbulkan 

ketakutan bagi aparatur pemerintah secara luas tentang masa depan mereka 

karena merasa tindakannya selalu diawasi, ditakuti dan ditindak.  Tak adanya 

perbaikan sistem yang baik dan ketakutan justru akan melahirkan (beiring) 

model-model korupsi baru yang lebih canggih.  Dengan demikian, aktivitas 

sosial lama itu ketika mendapat tekanan sosial, kemudian mengalami 

metamorfosa dan kemudian melahirkan aktivitas sosial. 

Begitu pula dengan fungsi komunikasi media massa, sebagai 

aktivitas sosial masyarakat, komunikasi media massa juga mengalami hal 

yang serupa.  Seperti pemberitaan bahaya Tsunami terhadap kehidupan 

masyarakat pantai.  Di satu sisi pemberitaan tersebut adalah informasi 

mengenai bagaimana masyarakat pantai dapat menghindari bahaya Tsunami 

ketika bencana itu datang, tapi pemberitaan itu juga sekaligus menciptakan 

ketakutan dan kecemasan yang amat sangat bagi masyarakat yang hidup di 

pesisir pantai.  Bahkan pemberitaan itu juga berdampak buruk bagi orang-

orang pegunungan yang akan merencanakan pindah tempat tinggal ke daerah 

pesisir. 
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Dari berbagai penjabaran dan penjelasan di atas maka ada 

beberapa fungsi dari komunikasi massa yaitu: 

a. Fungsi pengawasan 

Media massa merupakan sebuah medium di mana dapat digunakan 

untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. 

Fungsi pengawasan ini bisa berupa peringatan dan kontrol sosial 

maupun kegiatan persuasif.  Pengawasan dan kontrol sosial dapat 

dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan.  Seperti, pemberitaan bahaya narkoba bagi 

kehidupan manusia yang dilakukan melalui media massa dan 

ditujukan kepada masyarakat, maka fungsinya untuk kegiatan 

preventif agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengaruh 

narkoba.  Sedangkan fungsi persuasif sebagai upaya memberi reward 

dan punishment kepada masyarakat sesuai dengan apa yang 

dilakukannya.  Medai massa dapat memberi reward kepada 

masyarakat yang bermanfaat dan fungsional bagi anggota masyarakat 

lainnya,  namun sebagainya akan memberikan punishment apabila 

aktivitasnya tidak bermanfaat bahkan merugikan fungsi-fungsi sosial 

lainnya di masyarakat. 

b. Fungsi social learning 

Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa adalah 

melakukan guiding dan pendidikan sosial kepada seluruh 

masyarakat.  Media massa bertugas untuk memberikan pencerahan-

pencerahan kepada masyarakat   di mana komunikasi massa itu 

berlangsung.  Komunikasi massa itu dimaksukan agar proses 

pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien dan menyebar secara 

bersamaan di masyarakat secara luas.  Fungsi komunikasi massa ini 

merupakan sebuah andil yang dilakukan untuk menutupi kelemahan 

fungsi-fungsi paedogogi yang dilaksanakan melalui komunikasi tatap 

muka, di mana karena sifatnya, maka fungsi paedogogi hanya dapat 

berlangsung secara eksklusif antara individu tertentu saja.  

c. Fungsi penyampaian informasi 

Komunikasi massa yang mengandalkan media massa, emiliki fungsi 

utama, yaitu menjadi proses penyampaian informai kepada masyarakat 

luas.  Komunikasi massa memungkinkan informasi dari institusi 
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publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu cepat 

sehingga fungsi informasi tercapai dalam waktu cepat dan singkat. 

d. Fungsi transformasi budaya 

Fungsi informatif adalah fungsi-fungsi yang bersifat statis, namun 

fungsi-fungsi lain yang lebih dinamis adalah fungsi transformasi 

budaya.  Komunikasi massa sebagaimana difat-sifat budaya massa, 

maka yang terpentin adalah komunikasi massa menjadi proses 

transormai budaya yang dilakukan bersama-sama oleh semua 

komponen komunikasi massa, terutama yang dilakukan oleh media 

massa. 

Fungsi transformasi budaya ini menjadi sangat penting dan terkait 

dengan fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi social learning, akan 

tetapi fungsi transformasi budaya lebih kepada tugasnya yang besar 

sebagai bagian dari bidaya global.  Sebagaimana diketahui bahwa 

perubahan-perubahan budaya yang disebabkan karena perkembangan 

telematika menjadi perhatian utama semua masyarakat di dunia, 

karena selain dapat dimanfaatkan untuk pendidikan juga dapat 

dipergunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti politik, 

perdagangan, agama, hukum, militer, dan sebagainya.  Jadi, tidak 

dapat dihindari bahwa komunikasi massa memainkan peran penting 

dalam proses ini di mana hampir semua perkembangan telematika 

mengikut-sertakan proses-proses komunikasi massa terutama dalam 

proses transformasi budaya. 

e. Hiburan 

Fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa seirama dengan 

fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium 

hiburan, terutama karena komuniasi massa menggunakan media 

massa, adi fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga 

merupakan bagian dari fungsi komunikasi massa. 

Transformasi budaya yang dilaksanakan oleh komunikasi massa 

mengikut-sertakan fungsi hiburan ini sebagai bagian penting dalam 

fungsi komunikasi massa.  Hiburan tidak terlepas dari fungsi media 

massa itu sendiri dan juga tidak terlepas dari tujuan transformasi 

budaya.  Dengan demikian, maka fungsi hiburan dari komunikasi 
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massa saling mendukung fungsi-fungsi lainnya dalam proses 

komunikasi massa.
36

 

 

4. Komunikasi Massa Sebagai Sistem Sosial  

 

                 Kata sistem berassal dari bahasa Yunani, yaitu systema.  Artinya 

sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama 

lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.  Dalam tradisi ilmu 

sosial penggunaan istilah sistem lebih sering digunakan untuk merujuk pada 

pengertian sebuah sistem organik, yaitu sebuah sistem yang didalamnya 

terdiri dari beberapa komponen yang lebih kecil yang memiliki kehidupan 

(animate).
37

   

 Istilah ini digunakan untuk membedakan penggunaan istilah yang 

sama pada ilmu-ilmu eksakta, di mana sebuah sistem anorganik terdiri dari 

beberapa komponen yang lebih kecil yang tak berjiwa (in-

animate).  Walaupun demikian, kedua istilah sistem itu mengarah kepada 

pengertian sistem sebagai sebuah himpunan kehidupan sosial yang terdiri dari 

komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya secara 

teratur dan sistematis serta membentuk suatu kehidupan yang menyeluruh. 
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5. Televisi 

a. Pengertian Televisi 

Televisi merupakan sistem elektronik yang mengirimkan gambar 

diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini 

menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam 

gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang 

dapat dilihat dan suaranya dapat didengar.
38

 

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang 

digunakan untuk memancarkan dan menerima siaran gambar bergerak, baik 

itu yang monokrom ( hitam putih ) maupun warna, biasanya dilengkapi oleh 

suara. Televisi juga dapat diartikan sebagai kotak televisi, rangkaian televisi 

atau pancaran televisi. Kata “televisi” merupakan gabungan dari kata tele  

( jauh ) dari bahasa Yunani dan visio ( penglihatan ) dari bahasa Latin.
39

 

Sehingga televisi dapat diartikan sebagai telekomunikasi yang dapat dilihat 

dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena 

penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. 

b. Program Televisi 

Adapun salah satu program televisi yaitu reality show. Reality 

show adalah acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan      

benar-benar     berlangsung     tanpa   skenario,   dengan    pemain     yang 

                                                           
38. Jurnal, Soerjokanto, Definisi Televisi, 2003:24  
39
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umumnya   khayalak   biasa,   acara   realitas   umumnya   menampilkan   

kenyataan yang    dimodifikasi,    seperti   menaruh     partisipan   di  lokasi-

lokasi    eksotis  atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi 

tertentu dari partisipan dan melalui penyuntingan dan teknik-teknik pasca 

produksi lainnya.
40

 

                 Reality show pertunjukkan yang asli (real), tidak di rekayasa dan 

tidak dibuat-buat, kejadian diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa 

adanya. Reality show merupakan salah satu gaya atau aturan dalam 

pertelevisian yang menampilkan “Real Life” seseorang, reality show juga 

mengekpos kehidupan orang, tetapi juga menjadi ajang kompotisi atau bukan 

program yang menjahili orang. Program reality sebagai   perekaman   dari   

kegiatan-kegiatan   kehidupan seseorang     atau   grup,   usaha   untuk    

menstimulasi     kegiatan    kehidupan    nyata.
41

 

 Adapun teknis penyajian acara di dalam reality show menurut 

Harmandini yaitu: 

a. Docusoap (Documenter dan Soap Opera) yaitu gabungan dari rekaman   

asli  dan Plot. Disini penonton dan kamera   menjadi pengamat pasif  dalam  

mengikuti orang-orang yang sedang menjalani kehidupan sehari-hari     

mereka. Baik yang professional maupun pribadi. Dalam hal ini produser 

menciptakan plot sehingga enak ditonton oleh pemirsa. Para kru dalam   
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Pemenuhan, (Universitas Sumetera Utara Medan, : 2014) 
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proses editing menggabungkan setiap kejadian sesuai dengan yang mereka    

inginkan.   Sehingga akhirnya terbentuk cerita 30 menit tiap episode.  

b. Hidden camera yaitu sebuah kamera tersembunyi merekam orang-orang 

dalam situasi yang sudah diatur.  

c. Reality game show yaitu sejumlah kontestan yang direkam secara intensif 

dalam suatu lingkungan khusus guna memperebutkan hadiah. Fokus dari   

acara   ini   para   kontestan menjalani kontes dengan tipu  muslihat sampai    

reaksi  yang menang dan kalah.
42

 

Efek-efek negatif dari tayangan reality show yang mengandung 

adegan kekerasan dan di luar aspek  normatif : 

1. Efek Kognitif  

Efek kognitif mengenai tayangan kekerasan berupa citra atau    

persepsi yang dibangun khalayak saat dan sesudah menonton tayangan    

kekerasan di televisi. Efek kognitif dari tayangan kekerasan di televisi  

meliputi pengetahuan teknis khalayak akan tindak kekerasan. Khalayak    

yang menonton tayangan kekerasan akan mengetahui bagaimana gaya 

berkelahi, penggunaan senjata, bahkan pelajaran tentang modus operandi   

kejahatan. Efek kognitif tayangan kekerasan berhubungan  dengan penilaian   

khalayak mengenai realitas yang ditampilkan televisi dengan realitas 

sebenarnya. 

        2. Efek Afektif  

Tayangan kekerasan di layar televisi, telah lama menimbulkan 

kegelisahan. Khalayak yang telah menonton tayangan kekerasan di televisi 
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mengalami susah tidur, karena terbayang peristiwa tersebut. Efek afektif   

yang dirasakan khalayak mengenai tayangan kekerasan di televisi yakni 

toleransi khalayak akan tindak kekerasan. Hal ini berarti bagaimana empati 

khalayak mengenai kekerasan yang terjadi pada realitas di televisi dengan 

realitas nyata, terutama kepada korban atau pelaku kekerasan. Jadi efek  

afektif adalah perasaan yang dialami seseorang ketika melihat tayangan 

kekerasan. 

3. Efek Konatif atau Behaviour  

Setelah melihat adegan kekerasan pada tayangan televisi, khalayak   

cenderung dapat meniru adegan-adegan kekerasan yang terkandung 

didalamnya. Pemirsanya dapat melihat secara utuh setiap gerak-gerik kejadian    

yang  ada pada tayangan televisi.  

Dari ketiga efek tersebut, efek behaviour yang sangat vital 

pengaruhnya   bagi   masyarakat.   Karena   pemirsa   dapat   meniru adegan      

kekerasan      tersebut    secara    utuh.   sehingga     dapat membentuk prilaku 

negatif bagi anak-anak dan remaja.
43

 

 

B. Perilaku 

1. Pengertian perilaku 

 Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain, berjalan, berbicara, 
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menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.
44

 Dari 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun 

yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.  

 Perilaku dapat dioservasi, baik langsung seperti tertawa, minum 

dan lain sebagainya maupun secara tidak langsung seperti pikiran dan 

perasaan. Perilaku masyarakat terbentuk dari lingkungan dimana ia hidup. 

Perilaku ini berlangsung cukup lama dan mungkin pula hingga saat ini. 

Bahkan bisa saja perilaku yang sama turun temurun dari generasi ke generasi 

di masyarakat. Hal ini bisa menjadi kebudayaan suatu masyarakat suatu 

daerah. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo)
45

: 

a.  Perilaku tertutup (convert behavior) 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap 

stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, 

dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan 

belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 
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b. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah 

jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (practice), yang dengan mudah 

dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yaitu: 

1. Genetika 

2. Sikap – adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku 

tertentu. 

3. Norma sosial – adalah pengaruh tekanan sosial. 

4. Kontrol perilaku pribadi – adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit 

tidaknya melakukan suatu perilaku.
46

 

 

Dari berbagai macam bentuk-bentuk perilaku dan faktor-faktor 

perilaku maka terdapat juga jenis-jenis Perilaku yaitu: 

1. Perilaku Refleksif 

Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara 

spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Misalnya kedip 

mata bila kena sinar; gerak lutut bila kena sentuhan palu; menarik tangan 

apabila menyentuh api dan lain sebagainya. Perilaku refleksif terjadi dengan 

sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima organisme tidak sampai 

ke pusat susunan syaraf atau otak sebagai pusat kesadaran yang 

mengendalikan perilaku manusia. Dalam perilaku yang refleksif, respons 
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langsung timbul begitu menerima stimulus. Dengan kata lain, begitu stimulus 

diterima oleh reseptor, begitu langsung respons timbul melalui afektor, tanpa 

melalui pusat kesadaran atau otak. Perilaku ini pada dasarnya tidak dapat 

dikendalikan. Hal ini karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang 

alami, bukan perilaku yang dibentuk oleh pribadi yang bersangkutan. 

2. Perilaku Non-Refleksi 

Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan atau 

diatur oleh pusat kesadaran/otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima 

oleh reseptor langsung diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat 

kesadaran , dan kemudian terjadi respons melalui afektor. Proses yang terjadi 

didalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut proses psikologis. 

Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut 

aktivitas psikologis atau perilaku psikologis (Branca). Pada perilaku manusia, 

perilaku psikologis inilah yang dominan, merupakan perilaku yang dominan 

dalam pribadi manusia. Perilaku ini dapat dibentuk, dapat dikendalikan. 

Karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai hasil proses belajar.
47

 

C. Pemahaman Hijab     

1. Pengertian HIJAB 

Menurut Al-Munjid yang dikutip oleh Muhammad Muhyidin 

mengatakan bahwa. “hijab adalah Ghamis atau baju panjang hijab sama 

dengan ghamis dan baju lebar, yang menutupi dari atas seperti selimut, atau 
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sama juga dengan kerudung”.
48

  Muhammad Musyidin juga mengartikan hijab 

adalah kerudung wanita yang menutupi kepala dan wajahnya apabila ia keluar 

untuk suatu keperluan. Hijab juga dapat diartikan sejenis baju kurung yang 

lapang (longgar) yang dapat menutup kepala dan dada.  

 

Sedangkan menurut Abdullah Al-Taliyadi, “Hijab adalah pakaian 

lebar yang dipakai perempuan dan menutupi seluruh tubuh perempuan, seperti 

baju kurung, selimut tebal, dan sebagiannya”.
49

 Dari uraian di atas, dapat 

diperoleh pengertian bahwa hijab hanyalah berkaitan dengan wanita. Hijab 

tidak dipakai oleh laki-laki. Hijab adalah pakaian yang lebar sekaligus 

kerudung (penutup kepala). Pengertian ini mengandung maksud bahwa, jika 

seseorang wanita mengenakan hijab, maka wanita itu haruslah mengenakan 

kerudung (penutup kepala) sekaligus pakaian lebar yang menutupi seluruh 

tubuh.  

Dalam kehidupan      bermasyarakat      individu     tidak   dapat 

melepaskan dirinya dari keterkaitan sosial, maka diperlukan adanya etika    

pergaulan    antara   pria  dan    wanita   yang    apabila   dua   jenis manusia   

yang   berbeda   itu   jika   bertemu   dalam   kondisi   yang   bebas mereka 

akan melakukan sesuatu yang melanggar norma. Isyarat   Allah   tersebut   

                                                           
48
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mengandung   dua   konsekwensi   yang pertama      adalah   kewajiban     

berhijab mempunyai  konteks    moral agama, dan yang kedua makna pakaian 

itu sendiri di tengah-tengah masyarakat yang majemuk mempunyai korelasi   

budaya dan keamanan bagi seorang wanita.  

Hijab merupakan cerminan wanita terhormat yang menjaga 

kehormatan dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Wanita yang 

berhijab akan terhindar dari beberapa gangguan antara lain adalah :  

1. Menjauhkan wanita dari laki-laki jahil 

2. Membedakan  antara   wanita   yang   berakhlak    mulia   dan yang  

berakhlak kurang mulia 

3. Mencegah timbulnya fitnah birahi pada kaum laki-laki 

4. Memelihara kesucian agama.
50

  

 

  Adapun hikmah menutup aurat/memakai hijab  (busana  

muslimah) antara lain sebagai berikut :  

1. Wanita     Islam   yang    menutup     aurat/mengenakan      hijab   akan 

mendapat   pahala,   karena   ia   telah   melaksanakan   perintah   yang 

diwajibkan Allah.  

2. hijab   adalah   identitas  muslimah,    dan   sekaligus   membedakan 

dengan wanita yang lainnya.  

3.  hijab    (busana   muslimah)     menurut    psikologi   bahwa    pakaian 

adalah cermin diri seseorang  

4.  Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan kimia, karena 

seorang dokter ahli menganalisa rambut berkesimpulan bahwa meskipun 

rambut memerlukan sedikit oksigen, namun pada dasarnya rambut itu 

mengandung pospor, calsium, magnesium, pigmen dan kolestryl yang 

sangat labil akibat radiasi/penyinaran, sehingga memerlukan pelindung 

yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk 

membantu rambut itu sendiri. 

5. Memakai hijab (busana muslim) ekonomis, dapat menghemat anggaran 

belanja dan waktu.
51
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Menurut Fedwa El Guindi, hijab memiliki arti yang lebih luas, 

yaitu : 

a. Kain panjang yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, bahu, dan 

kadang-kadang muka. 

b. Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita; 

c. Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah hingga ke bawah 

sampai menutup bahu;  

d. secarik kain tipis yang digantung untuk memisahkan sesuatu yang ada 

dibaliknya (sebuah gorden).
52

 

Berikut merupakan pengertian dari beberapa jenis pakaian 

tersebut. 

a. Disdaysa dan gallabiyyah memiliki kesamaan arti, yaitu baju putih dengan 

lengan tangan dan tungkai kaki panjang. 

b. Abayah adalah pakaian atas atau pakaian luar yang longgar membungkus 

seluruh badan atau hingga menutupi kepala. 

c. chador adalah pakaian luar yang besar, yang menutupi tubuh dan kepala. 

d. Burqa adalah hijab panjang yang menjulur dari kepala hingga ke pinggang 

dan hanya menyisakan mata yang tidak tertutup. 

e. Listmah adalah kain tipis berwarna terang yang dikenakan di kepala dengan 

suatu cara yang membuatnya menutupi rambut dan dahi, sementara bagian 

bawahnya bisa ditarik ke atas dan kebawah untuk dapat menampakkannya 

muka atau menutupinya sampai tinggal matanyasaja. 

f. Gargusy adalah kerudung kecil yang terbuat dari brokat. 

g. Khimar diartikan sebagai penutup kepala.
53

 

 

2. Perbedaan Jilbab, Khimar, Hijab 

Hijab adalah sesuatu yang menyembunyikan manusia seperti sekiranya 

dia berada di balik tirai, atau mempunyai makna yang sama yakni penghalang, 
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pelindung, tabir, tirai, dan juga pakaian. Menurut Muhammad Muhyidin, ada 

beberapa definisi mengenai hijab antara lain sebagai berikut: 

a. Pembatas antara laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah majelis 

ta’lim, atau dalam pertemuan-pertemuan, atau ada di dalam masjid 

dinamakan hijab. 

b. Pakaian yang dikenakan laki-laki maupun perempuan. 

c. Dinding yang membatasi satu ruang dengan ruang lainnya. 

d. Pagar yang membatasi satu rumah dengan rumah yang lain.
54

 

Dan hijab yang dimaksud disini adalah penutup atau pakaian atau 

penghalang di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. dimana 

apabila penutup pakaian atau penghalang ini ditinggalkan akan menyebabkan 

haram antara keduanya.  

Hijab hampir sama dengan khimar, khimar adalah penutup kepala 

(kerudung). Perbedaanya dengan hijab, khimar adalah penutup kepala yang 

kecil, sedangkan hijab penutup kepala yang besar, namun biasanya juga 

memakai khimar di dalamnnya. Dari pengertian khimar dan hijab, akhirnya 

dapat dikatakan bahwa keduanya erat berkaitan dengan hijab, dan 

keduanyapun sama-sama menunjukkan hijab. Fungsi hijab terhadap hijab 

adalah untuk mempertegas dan mempelajari artinya eksistensi hijab terhadap 

hijab yang akan menjadi penguat bagi eksistensi hijab. Jika seseorang 

menyebut hijab, otomatis seseorang menyebuat bagian dari hijab. Tetapi, jika 
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seseorang menyebut hijab (terutama dalam hal makna khusus) maka belum 

tentu yang dimaksud adalah hijab.
55

 

3. Tentang hijab dan Fungsi Berpakaian  

Salah satu makna dari hijab adalah pakaian. Hubungan hijab dan 

hijab yaitu hijab merupakan bagian dari hijab dan tidak bisa sebaliknya. 

Dalam pandangan islam, pakaian tidak bisa dipisahkan dari seseorang 

perempuan muslim. Dengan kata lain, menjadi kewajibab bagi perempuan 

muslim untuk mngenakan pakain sekaligus mengenakan hijab. 

Menurut Muhammad Muhyidin fungsi pakaian menurut Islam adalah 

sebagai berikut:  

a. Melindungi aurat. 

b. Melindungi tubuh dari panas dan dingin. 

c. Menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan, dan kemuliaan 

sebagai seorang perempuan 

d. Untuk menjaga identitas sebagai perempuan muslimah yang 

membedakannya dengan perempuan lainnya.
56

  

 

4. Kriteria Hijab Menurut Al-Qur’an dan As-Sunah 

Kriteria hijab bukanlah berdasarkan kepantasan atau mode yang 

lagi trend, melainkan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah. Jika kedua 

sumber hukum islam ini telah memutuskan suatu hukum, maka seorang 

muslim atau muslimah terlarang membantahnya.  
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Firman Allah SWT, surat Al-Ahzab ayat 36 

 

 

 

 

 

  “dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan 

suatu ketetapan, aka nada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 

mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka 

sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.
57

 

 

   Menurut Muhammad Nasrudin Al-Albani yang dikutip oleh Abu Al-

Ghifari menyatakan bahwa kriteria hijab menurut Al-Qur’an dan As-Sunah 

sebagai berikut:  

a. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan yaitu menutup muka dan 

telapak tangan.  

b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 

Secara umum pakaian biasa jika dihiasi dengan suatu yang 

menyebabkan kaum laki-laki melirikan pandangan kepadanya. Hal ini berarti 

pakaian muslimah (hijab) tidak boleh berlebihan atau mengikuti trend mode 

tertentu karena memang hijab bukan perhiasan. 

c. Kainnya harus tebal, tidak tipis 
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Sebagai pelindung wanita, secara umum hijab harus tebal atau 

tidak tansparan atau tipis karena jika demikian akan memancing fitnah 

(godaan) dari pihak laki-laki.  

d. Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari 

tubuhnya.  

Diantara maksud diwajibkannya hijab adalah agar tidak timbul 

fitnah (godaan) dari pihak laki-laki, dan itu tidak mungkin terwujud jika 

pakaian yang dikenakan tidak ketat dan tidak membantuk lekuk-lekuk 

tubuhnya. Untuk itulah hijab harus longgar. 

e. Tidak diberikan wewangian atau parfum  

Syarat ini berdasarkan larangan terhadap kaum wanita untuk 

memakai wewangian bila mereka keluar rumah.  

“siapapun perempuan yang memakai wewangian yang memakai, lalu 

ia melewati kaum laki-laki agar ia menghirup wanginya, maka ia sudah 

bezina, dan setiap mata berzina” (HR. Abu Dawud dan Tarmidzi). 

 

Alasan pelarangan ini jelas, yaitu bahwa haramnya bagi 

perempuan memakai wewangian, karena pada dasarnya hal itu akan 

membangkitkan nafsu bagi laki-laki.  

f. Tidak menyerupai laki-laki 

Syarat ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw yang melaknat 

wanita menyerupai laki-laki, baik dalam bertingkah laku atau berpakaian. 

Sabda Rasuluallah Saw. 
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“Rasuluallah melaknat laki-laki yang menyerupai pakaian wanita dan 

wanita yang menyerupai pakaian laki-laki” (HR. Abu Dawud).
58

 

 

Jadi dengan demikian bahwa tindakan wanita yang menyerupai 

laki-laki dan tindakan laki-laki yang menyerupai wanita, mereka dilaknat dan 

laknat ini akan menimpa juga pada suaminya yang membiarkannya, 

meridhohi dan tidak melarangnya melakukan hal itu.  

g. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir 

Syarat ini didasarkan pada haramnya muslimah termaksud wanita 

menyerupai orang-orang (wanita) kafir baik dalam berpakaian yang khas 

pakaian mereka, ibadah, makanan, perhiasan, adat istiadat, maupun dalam 

berkata atau memuji seseorang yang berlebihan. 

 

D. Komunitas 

Pengertian Komunitas  

Pengertian komunitas di jaman sekarang ini banyak sekali 

komunitas-komunitas atau organisasi yang dibentuk dengan maksud untuk 

mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati. Bukan hanya di 

kehidupan dunia nyata saja komunitas dapat di bentuk, tapi di jaman yang 

serba instan dan canggih ini kumunitas dapat dibentuk di dunia maya atau 

internet dengan maksud yang sama yaitu untuk mencapai tujuan. Komunitas 

dibentuk untuk mencapai target atau suatu tujuan yang telah di sepakati 
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sebelumnya sehingga komunitas yang terbentuk tetap pada jalur yang telah di 

tetapkan agar tujuan dapat tercapai. 

Komunitas adalah kelompok sosial yang berasal dari beberapa 

organisme yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu dan saling bebagi 

lingkungan. Biasanya mempunyai ketertarikan dan habitat yang sama.
59

 Atau 

definisi Komunitas yang lainya adalah sebuah kelompok yang menunjukkan 

adanya kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas keanggotaannya, misalnya 

seperti: kesamaan profesi, kesamaan tempat tinggal, kesamaan kegemaran dan 

lain sebagainya. Seperti contohnya: kelompok petani, karyawan pabrik, 

kelompok warga, kelompok suporter sepak bola dan lain sebagainya. Tujuan 

dibentuknya komunitas yaitu untuk dapat saling membantu satu sama lain 

dalam menghasilkan sesuatu, sesuatu tersebut adalah tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya. 

Berikut ini beberapa pengertian komunitas menurut para ahli 

Menurut Hendro Puspito – Kelompok sosial adalah suatu 

kumpulan nyata, teratur & tetap dari individu-individu yang melaksanakan 

peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama.
60

 Lalu 

menurut Soenarno  Komunitas adalah sebuah identifikasi & interaksi sosial 
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yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.
61

 Dan 

menurut Paul B. Horton & Chaster L. Hunt – Kelompok sosial adalah suatu 

kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya & saling 

berinteraksi.
62

 Adapun beberapa manfaat dari komunitas
63

, diantaranya seperti 

di bawah ini: 

a. Misalnya kita membentuk komunitas bisnis, didalam komunitas kita akan 

mendapatkan info mengenai bisnis. Atau contoh lainnya kita membentuk 

komunitas otomotif, disanapun kita akan mendapatkan berbagai macam 

informasi mengenai otomotif. 

b. Dapat menjalankan program dengan arah yang sama dan dapat saling 

memberikan informasi ter-update satu sama-lain. 

c. Lalu dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang 

memiliki pemikiran dan tujuan yang sama. 

d. Bisa mengetahui dan mewaspadai terhadap program maupun tawaran 

yang sifatnya meniipu. Misalnya kita menjalankan suatu bisnis di internet 

karena dunia maya dapat dijadikan lahan bisnis, dan di sana juga banyak 

orang yang mencoba untuk melakukan peniipuan. Dengan berkomunitas atau 

saling berinteraksi kita dapat saling memperingati dan membagi pengalaman. 

Perlu diketahui bahwa suatu komunitas tidak akan berjalan dengan 

baik jika anggotanya tidak dapat mematuhi pada ketentuan-ketentuan 

komunitas itu sendiri, dan tidak berinteraksi satu sama lain, jadi dalam 

komunitas harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dan harus saling 

berinteraksi. 

Yang perlu di pertimbangkan dan diperhatikan jika hendak 

membentuk suatu komunitas yaitu: 
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Yang pertama, harus mengumpulkan anggota yang antusias serta 

benar-benar dapat diandalkan – karena yang namanya komunitas harus ada 

anggotanya dan anggotanya harus dapat diandalkan untuk mencapai tujuan. 

Yang kedua, Menentukan media yang sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai komunitas jaman sekarang tidak cukup dengan bertatap muka 

saja, dengan menggunakan media bertatap muka tentunya membutuhkan 

tempat dimana pertemuan dapat diadakan, jadi keterbatasan waktu dan ruang 

lingkup serta perencanaan kegiatan membutuhkan banyak persiapan, disinilah 

gunanya internet dengan menggunakan internet atau media sosial anggota 

komunitas dapat saling berinteraksi seperti dengan membuat group, forum dan 

lain-lain sehingga tujuan akan cepat tercapai. 

Yang ketiga, Merencanakan program-program serta menyiapkan 

sumber daya Tentunya membentuk suatu komunitas harus juga membuat 

program, jangan hanya membuat komunitas atas dasar semangat dan kemauan 

saja. Dengan program-program yang dibuat tujuan dari komunitas dapat 

dengan cepat tercapainya dan jangan lupa sediakan juga sumber daya untuk 

mendukung program tersebut.
64
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

 

 

A. Deskripsi Komunitas Hijabers Palembang 
  

Di kota Palembang telah ada komunitas hijabers. Didalam 

komunitas hijabers ini sudah banyak wanita yang menggunakan hijab, dan 

didalam komunitas hijabers ini juga menerima wanita yang belum 

menggunakan hijab, namun demikian didalam komunitas ini banyak pelajaran 

yang akan di dapatkan, dan berdampak baik bagi kaum wanita. Komunitas ini 

juga memberikan peluang tehadap wanita yang ingin belajar, dan memberikan 

contoh atau arahan kepada wanita jangan takut kelihatan tidak keren dengan 

menggunakan hijab. 

Namun adapun syarat apabila ingin bergabung di dalam komunitas 

hijabers ini yaitu: 

a. Muslimah. 

b. Usia 18-25 tahun. 

c. Domisili Palembang.  

d. Bersedia aktif meluangkan waktunya menjadi pengurus hijabers 

Palembang. 

e. Memiliki keahlian.
65
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Harapan komunitas hijabers Palembang dengan terbentuknya 

komunitas baru, saling mengenal satu sama lain, mendapatkan manfaat positif 

dan selalu menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai muslim yang baik
66

. Telah 

banyak kegiatan yang sudah di lakukan mulai pengajian, aksi sosial kepanti 

asuhan atau menolong korban bencana kebakaran hingga komunitas hijabers 

Islamic festival yang berisi beragam kegiatan seperti launcing hijabers 

Palembang, fasion show, hijab tutorial hingga tausiyah. Komunitas hijabers 

Palembang ini berada di Jln. Ahmad Dhalil Griya Mitra II Blok A. 23 

Palembang 

Adapun  visi dan misi hijabers Palembang ini yaitu: 

1. Menjaga ukuwah Islamiyah sebagai sesame muslimah 

2. Mengangkat dan menampilkan citra positif hijab serta menjaga nama baik 

hijab sebagai pribadi maupun kelompok 

3. Mensosialisasikan hijab sebagai buah kewajiban yang menyenangkan bagi 

seluruh muslimah 

4. Merangkul semua individu yang belum dan yang sedang dalam proses 

belajar memenuhi kewajibanya untuk berhijab 

5. Menjadi wadah/ media kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan 

islam, muslimah, dan hijab.
67

 

 

 

B. Keadaan Komunitas Hijabers Palembang 

 

` Jumlah Komunitas Hijabers 

Adapun jumlah anggota yang berada dikomunitas hijabers yaitu 

100 orang dan semuanya wanita.  Selanjutnya, pada tabel satu akan dijelaskan 
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keadaan anggota komunitas hijabers berdasarkan kelompok umur dari 17- 25 

tahun ke atas. Perinciannya akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.
68

 

TABEL I 

 Jumlah Anggota Komunitas Hijabers Berdasarkan Umur 

No  Umur Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

 

17 Tahun  

18 – 20 Tahusn 

21 – 23 Tahun 

24 – 25 Tahun  

26 – 28 Tahun  

JUMLAH 

15  

20 

35 

22 

8  

100 

Sumber: Dokumentasi Komunitas Hijabers Palembang  
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C. Struktur Organisasi Komunitas Hijabers Palembang 

Adapun struktur organisasi yang ada di dalam komunitas hijabers 

Palembang
69

 yaitu: 

   Struktur Organisasi Komunitas Hijabers Palembang 

 

 Ketua 

Karina Putri 

 

 

 

        Wakil ketua 

       Intan Permata 

      

 

 

  

 

Sekteraris           Bendahara  

 Amira Shafuria    Ayu Difa  

  

W.K Sekretaris Sub. Bagian     
   Sekar Sari W             

                    

 

      Bag. Humas Bag. Event          Bag. Charity  

      Anggota              Anggota          Anggota  

         Bag. IT 

         Anggota 

         Bag. Dokumentasi 

         Anggota 

      Bagan I 

      Sumber: dokumentasi komunitas hijabers Palembang 
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Keterangan Bagan I: 

a. Tugas dan Fungsi Ketua Organisasi 

Ketua organisasi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan 

acara, dan pembinaan. Adapun fungsi ketua organisasi yaitu:  

1. Penyelenggaraan tugas-tugas organisasi dan pembinaan 

organisasi. 

2. Pelayanan umum. 

3. Pelaksanaan penyusunan rencana program pembinaan 

administrasi organisasi.  

4. Menentukan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi.
70

 

 

b. Tugas dan Fungsi sekretaris 

Sekretaris organisasi mempunyai tugas melaksanakan, mengelola 

administrasi umum, dan perlengkapan di dalam organisasi. Fungsi sekretaris 

komunitas hijabers yaitu: 

1. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi 

pelaksaaannya. 

2. Pengelolah administrasi. 

3. Pelaksanaan umum tata usaha administrasi organisasi.
71
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. Karina Putri, Ketua Organisasi, Wawancara Pribadi, 26 April 2016   
71

. Ibid  
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c. Tugas dan Fungsi Bendahara 

Bendahara organisasi juga mempunyai tugas untuk mengelola 

bagian keungan yang ada di organisasi. Selain itu juga bendahara mempunyai 

tugas yaitu: 

1. Mengelolah keuangan. 

2. Membuat pembukuan keuangan. 

3. Meminta laporan keuangan setiap kegiatan. 

4. Memegang uang Kas organisasi. 

5. Mengembangkan uang Kas organisasi. 

6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan 

kepengurusan. 

7. Mencatat seluruh transaksi ke uangan.
72

 

 

d. Tugas dan Fungsi Promosi 

Tugas seorang promosi di dalam suatu organisasi yaitu: 

1. Mengatur segala bagian pemasaran baik melalui media cetak 

maupun media elektronik. 

2. Menjalin layanan pelanggan via media online facebook dan 

twitter. 

3. Melaksanaka kerja humas dan membangun relationship dan 

konsumen. 

4. Mengatur, menetapkan dan menjalankan kegiatan. 

5. Mengelola pemanfaatan dana untuk divisi promosi media dan 

humas.
73

 

 

                                                           
72

. Ibid  
73

. Ibid  
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e. Tugas dan fungsi event 

Di dalam suatu organisasi pasti ada acara-acara yang ingin 

diselenggarakan seperti perlombahan dan acara lainnya. Namun, adapun tugas 

di dalam bagian event yaitu: 

1. Mengatur acara yang akan di selenggarakan. 

2. Membuat rancangan di dalam suatu acara. 

3. Menyebarkan informasi mengenai acara yang akan di 

selenggarakan. 

4. Mengawasi setiap acara yang berlangsung . 

5. Mengsukseskan setiap acara. 

 

f. Tugas dan Fungsi Bakti Sosial 

Dalam organisasi komunitas hijabers ada bagian bakti sosial. Bakti 

sosial ini dapat memberikan contoh kepada semua masyarakat gunanya 

kepedulian antar sesame manusia bahwa setiap manusia harus saling 

membantu apabila ada saudara yang mengalami kesusahan. Namun demikan 

ada tugas di dalam bakti sosial yaitu: 

1. Meminta dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. 

2. Mencari masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. 

3. Mendata masyarakat. 

4. Memberikan informasi kepada ketua organisasi.
74
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. Siti Umaya, ketua komunitas Hijabers, wawancara Pribadi, 26 April 2016   
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BAB IV 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

A. Tahapan Penelitian 

Setelah kuesioner dibuat serta dibagikan kepada responden sebanyak 

15 orang di Komunitas Hijabers Palembang dari jumlah sampel penelitian 

sebanyak 30 responden. Hal ini dimaksudkan untuk: 

1. Menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang diolah dengan 

menggunakan SPSS versi 20. 

2. Menganalisis perindikator, perdimensi serta pervariabel X dan Y. 

3. Melakukan uji hipotesis statistik dengan rumus regresi linier sederhana 

dan membahas hasil yang diperoleh. 

 

B. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Penelitian ini memiliki 27 item. 12 item untuk variabel Reality 

Show Hijab Stories TVOne (X) dan 15 item untuk variabel Perilaku 

Komunitas Hijaber Palembang (Y). Untuk mengetahui valid atau tidaknya 

item bisa dilihat pada corrected item total correlation jika item < r tabel maka 

item dinyatakan tidak valid, sedangkan item > r tabel maka dinyatakan valid. 

Uji validitas ini menggunakan r tabel product moment dengan taraf signifikan 



56 
 

  
 

sebesar 0,05 dengan rumus degree of freedom yaitu df = n (jumlah sampel)-

2,
75

 maka df = 30-2 = 28 sehingga r tabel 0,374. Berikut hasil uji validitas: 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel X 

Item  Corrected Item Total Correlation r tabel  Keterangan 

Item1  .379    0,374  Valid 

Item2  .381    0,374  Valid 

Item3  .400    0,374  Valid 

Item4  .380    0,374  Valid 

Item5  .401    0,374  Valid 

Item6  .392    0,374  Valid 

Item7  .385    0,374  Valid 

Item8  .390    0,374  Valid 

Item9  .405    0,374  Valid 

Item10  .383    0,374  Valid 

Item11  .406    0,374  Valid 

Item12  .388    0,374  Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2011), Cet Ke-2, h.164.  
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Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Item  Corrected Item Total Correlation r tabel  Keterangan 

Item1  .380    0,374  Valid 

Item2  .385     0,374  Valid 

Item3  .379    0,374  Valid 

Item4  .401    0,374  Valid 

Item5  .393    0,374  Valid 

Item6  .387    0,374  Valid 

Item7  .400    0,374  Valid 

Item8  .394    0,374  Valid 

Item9  .385    0,374  Valid 

Item10  .400    0,374  Valid 

Item11  .380    0,374  Valid 

Item12  .379    0,374  Valid 

Item13  .402    0,374  Valid 

Item14  .375    0,374  Valid 

Item15  .382    0,374  Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2016 

 

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa semua 

nilai pada corrected item total correlation lebih besar dari r tabel, maka dapat 

disimpulkan instrumen variabel X dan variabel Y dinyatakan valid dan dapat 

digunakan dalam kuesioner. 
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2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya menguji reliabilitas 

variabel Reality Show Hijab Stories TVOne (X) dan variabel perilaku 

komunitas hijabers Palembang (Y) dengan menggunakan SPSS versi 20 dan 

rumus Cronbach’s Alpha, jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 

maka variabel tersebut dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat sebagai alat 

ukur pengambilan data penelitian, sebaliknya jika Cronbach’s Alpha lebih 

kesil dari 0,60 variabel tersebut tidak dapat digunakan.
76

 Berikut hasil uji 

reliabilitas: 

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y 
Variabel   Item Pernyataan Cronbach’s Alpha    

Keterangan 

 

Reality Show Hijab   12 Pertanyaan  .760 Reliabel 

     Stories TVOne 

 

 

Perilaku Komunitas   15 Pertanyaan   .850 Reliabel 

Hijabers Palembang  

Sumber: Data Primer yang Diolah, Juni 2016. 

 

Berdasarkan dari tabel 3, maka dapat disimpulkan variabel X dan 

variabel Y memenuhi syarat sebagai alat ukur untuk pengambilan data dalam 

penelitian karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. 

 

 

                                                           
76

Ibid, h.175. 
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C. Analisis Indikator Variabel X dan Y 

Didalam penelitian ini telah di bagikan kuesioner kepada 30 

responden dengan 27 pertanyaan. Dari jawaban kuesioner yang telah 

dibagikan, maka akan di dapatkan nilai secara perindikator, perdimensi, nilai 

X dan Y. 

1. Indikator Variabel Reality Show Hijab Stories TVOne (X) 

Pada variabel X (reality show hijab stories TVOne), terdapat 3 

item dimensi variabel, yaitu daya langsung, daya tembus dan daya tarik. Dari 

3 dimensi tersebut terdapat 12 indikator pernyataan yang telah dijawab oleh 

responden. Jawaban pernyataan dari responden tersebut ditunjukkan pada 

tabel-tabel di setiap pernyataan. 

a. Dimensi Daya Langsung (X1) 

Dimensi ini memiliki 4 indikator pernyataan, yaitu: 

1. Jangkauan acara reality show hijab stories TVOne sampai di tempat 

tinggal responden. 

Tabel 4 Persentase Jawaban Responden X11 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  28  93,3% 

Setuju   2  6,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 



60 
 

  
 

Berdasarkan tabel 4 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no.1 menunjukkan 28 (93.3%)  

responden menyatakan sangat setuju (5), 2 (6.7%) responden menyatakan 

setuju (4),  tidak ada responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no. 1 

positif karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 100%. Dari jawaban 

responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan responden 

bisa menonton reality show hijab stories karena jangkauan siarnya sampai 

ketempat tinggal responden. 

 

 

    

  Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73   High 4,93     5 

 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa 

pernyataan no. 1 memiliki mean sebesar 4,93 dan berada di rentang skala high 

(tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean 

X11 30 4,93 
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pernyataan no. 1 yaitu program hijab stories sampai ketempat tinggal 

responden. 

 

2. Responden tidak pernah melewatkan untuk menonton acara reality show 

hijab stories TVOne.  

Tabel 5 Persentase Jawaban Responden X12 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  20  66,7% 

Setuju   8  26,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

Berdasarkan tabel 5 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no.2 menunjukkan 20 (66,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5), 8 (26,7%) responden menyatakan 

setuju (4),  2 (6,7%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden 

terhadap pertanyaan no. 2 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 93,4%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan responden tidak pernah melewatkan untuk  

menonton acara reality show hijab stories TVOne. 
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73    4,53 High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 2 memiliki mean sebesar 4,53 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 

2 yaitu tidak pernah melewati acara hijab stories. 

 

3. Isi tausyiah serta susunan acara hijab stories terkonsep dengan baik. 

 

Tabel 6 Persentase Jawaban Responden X13 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  20  66,7% 

Setuju   8  26,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

  

Berdasarkan tabel 6 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden yang 

menjawab indikator pernyataan no. 3 menunjukkan 20 ( 66,7%) responden 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean 

X11 30 4,53 
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menyatakan sangat setuju (5) , 8 (26,7%) responden menyatakan setuju (4), 2 

(6,7%) responden menyatakan tidak setuju (2). tidak ada yang menyatakan sangat 

tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pertanyaan no. 3 positif karena 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 93,4%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa isi tausyiah serta 

susunan acara reality show hijab stories terkonsep dengan baik sehingga jelas 

untuk didengarkan.  

 

 

   

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2015. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73    4,53 High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 3 memiliki mean sebesar 4,53 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 3 

yaitu isi acara terkonsep dengan baik 

 

. 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean 

X11 30 4,53 
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4. Menggunakan telepon untuk bergabung diacara reality show hijab stories.  

Tabel 7 Persentase Jawaban Responden X14 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  15  50,0% 

Setuju   6  20,0% 

Ragu-ragu   7  23,3% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 16 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 4 menunjukkan 15 (50,0%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) , 6 (20,0%) responden menyatakan setuju (4), 4 

(23,3%) responden menjawab ragu-ragu (3), 2 (6,7) responden menyatakan tidak 

setuju (2), tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban 

responden terhadap pernyataan no. 4 positif karena jawaban sangat setuju dan 

setuju mencapai 70%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyatan menunjukkan bahwa responden secara langsung bertanya kepada 

Ustadz melalui telepon di acara reality show hijab stories TVOne 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean 

X11 30 3,90 
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Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73  3,90   High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 4 memiliki mean sebesar 3,90 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 4 

yaitu ikut bertanya melalui telepon. 

 

b. Dimensi Daya Tembus (X2) 

Dimensi ini memiliki 4 indikator pernyataan, yaitu: 

5. Chanel TVOne hampir di wilayah mana saja.  

Tabel 8 Persentase Jawaban Responden X21 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  22  73,3% 

Setuju   3  10,3% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  5  16,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 17 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 5 menunjukkan 22 (73,3%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) , 3 (10,0%) responden menyatakan setuju (4), 5 

(16,7) responden menyatakan tidak setuju (2) tidak ada yang menyatakan sangat 
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tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 5 positif karena 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 83,3%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden sangat 

setuju chanel TVOne hampir berada di wilayah mana saja.  

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1    Low          2,33      Middle     3,73  4,40   High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 5 memiliki mean sebesar 4,40 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 5 

yaitu chanel TVOne berada dimana saja. 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean 

X11 30 4,40 
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6. Siaran TVOne selalu dalam keadaan stabil walaupun dalam keadaan cuaca 

yang kurang baik. 

 

Tabel 9 Persentase Jawaban Responden X22 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  17  56,7% 

Setuju   10  33,3% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  3  10,0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 9 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden yang 

menjawab indikator pernyataan no. 6 menunjukkan 17 (56,7%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) , 10 (33,3%) responden menyatakan setuju (4), 3 

(10,0%) responden menyatakan tidak setuju (2), dan tidak ada yang menyatakan 

sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 6 positif 

karena jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 90%. Dari jawaban responde 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa siaran TVOne 

baik walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang baik. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean 

X11 30 4,36 
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Rentangan Skala 

 

    

            1        Low      2,33      Middle     3,73    4,36 High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 6 memiliki mean sebesar 4,36 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 6 

yaitu chanel TVOne selalu dalam keadaan stabil. 

7. Selalu ingat dengan chanel TVOne. 

Tabel 10 Persentase Jawaban Responden X23 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  17  56,7% 

Setuju   12  40,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  1  3,3% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

Berdasarkan tabel 10 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 7 menunjukkan 17 (56,7%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) , 40,0 (40,0%) responden menyatakan setuju (4), 1 

(3,3%) responden menyatakan tidak setuju, tidak ada yang menyatakan sangat 

tidak setuju. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 7 positif karena 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 96,7%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden selalu 

ingat dengan TVOne. 



69 
 

  
 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1   Low           2,33      Middle     3,73   4,36  High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 7 memiliki mean sebesar 4,36 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 7 

yaitu selalu mengingat chanel TVOne 

8. Menghentikan sementara aktivitas yang lain untuk menonton hijab stories. 

Tabel 11 Persentase Jawaban Responden X24 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  14  46,7% 

Setuju   8  26,7% 

Ragu-ragu   5  16,7% 

Tidak setuju  3  10,0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 11 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 8 menunjukkan 14 (46,7%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) , 8 (26,7%) responden menyatakan setuju (4),  5 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,50 
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(16,7%) responden menyatakan ragu-ragu (3), 3 (10,0%) responden menyatakan 

tidak setuju, dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban 

responden terhadap pernyataan no. 8 positif karena jawaban sangat setuju dan 

setuju mencapai 73,4%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa fokus menonton hijab stories dan menghentikan 

sementara aktivitas yang lain. 

     

   Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low       2,33      Middle     3,73 4,00    High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 8 memiliki mean sebesar 4,00 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 8 

yaitu fokus saat menonton hijab stories. 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,50 
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c. Dimensi Daya Tarik (X3) 

Dimensi ini memiliki 4 indikator pernyataan, yaitu: 

9. Menikmati musik religi yang diputar saat akan iklan dan mulai. 

 

Tabel 12 Persentase Jawaban Responden X31 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  21  70,0% 

Setuju   9  30,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 12 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 9 menunjukkan 21 (70,0%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) ,9 (30,0%) responden menyatakan setuju (4), tidak 

ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban 

responden terhadap pernyataan no. 9 positif karena jawaban sangat setuju dan 

setuju mencapai 100%. Dari jawaban responden 

 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa 

responden sangat menikmati musik religi yang diputar saat akan iklan dan 

mulai. 
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juli 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low      2,33      Middle     3,73       4,70 High  5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 9 memiliki mean sebesar 4,70 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 9 

yaitu menikmati musik religi di dalam acara hijab stories. 

10. Mengerti bahasa yang digunakan. 

Tabel 13 Persentase Jawaban Responden X32 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  18  60,0% 

Setuju   9  30,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  3  10,0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

Berdasarkan tabel 13 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 10 menunjukkan 18 (60,0%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 9 responden (30,0%) reponden 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,70 
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menyatakan setuju (4), 3 (10,0%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak 

ada yang menyatakan dan sangat tidak setuju. Artinya, jawaban responden 

terhadap pernyataan no. 10 positif karena jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 90,0%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa responden mengerti bahasa yang digunakan. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73   4,40  High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 10 memiliki mean sebesar 4,40 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.10 yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti. 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,40 
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11. Mengikuti perkembangan tema tausiyah Ustadz setiap Minggu. 

Tabel 14 Persentase Jawaban Responden X33 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  21  70,0% 

Setuju   9  30,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2015. 

Berdasarkan tabel 14 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 11 menunjukkan 21 (70,0%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 9 responden (30,0%) menyatakan 

setuju (4), tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 11 positif karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 100%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden selalu 

mengikuti perkembangan tema dari tausiyah Ustadz setiap Minggu. 

     

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low      2,33      Middle     3,73        4,70 High 5 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,70 
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 11 memiliki mean sebesar 4,70 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no11 

yaitu mengikuti tema tausyiahnya. 

12. Tertarik dengan alur acara reality show hijab stories yang memberikan 

waktu bertanya kepada para pendengar setelah Ustadz menyampaikan 

tausyiahnya. 

 

Tabel 15 Persentase Jawaban Responden X34 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  16  53,3% 

Setuju   14  46,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

Berdasarkan tabel 15 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 12 menunjukkan 16 (53,3%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 14 (46,7%) responden menyatakan 

setuju (4), tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan no. 12 positif karena jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 100%. Dari jawaban responden tersebut, 

dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa responden tertarik 

dengan alur hijab stories yang memberikan waktu bertanya kepada para 

pendengar setelah ustadz menyampaikan tausyiahnya. 
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low       2,33      Middle     3,73    4,53 High    5 

 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 12 memiliki mean sebesar 4,53 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 

12 yaitu tertarik dengan alur cerita hija stories. 

 

2. Indikator Variabel Perilaku Komunitas Hijabers Palembang (Y) 

Pada variabel Y (perilaku komunitas hijabers ), terdapat 4 item 

dimensi variabel, yaitu kesadaran, ketertarikan, evaluasi, dan menerima. Dari 4 

dimensi tersebut terdapat 15 indikator pernyataan yang telah dijawab oleh 

responden. Jawaban pernyataan dari responden tersebut ditunjukkan pada tabel-

tabel di setiap pernyataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,53 
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a. Dimensi Kesadaran (Y1) 

Dimensi ini memiliki 4 indikator pernyataan, yaitu: 

13. Memahami alur cerita setiap pekannya. 

Tabel 16 Persentase Jawaban Responden Y11 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  20  66,7% 

Setuju   8  26,7% 

Ragu-ragu   2  6,7% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

Berdasarkan tabel 16 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 13 menunjukkan 20 (66,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 8 (26,7%) responden menyatakan 

setuju (4), 2 (6,7%) responden menyatakan ragu-ragu (3), tidak ada yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 13  

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 93,4%. Dari 

jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan 

bahwa responden setuju dengan pemahaman setiap pekannya. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,60 
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Rentangan Skala 

 

    

            1     Low         2,33      Middle     3,73     4,60 High   5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 13 memiliki mean sebesar 4,60 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.13 yaitu memahami alur alur ceritanya. 

14. Ingin menjalankan apa yang telah disampaikan. 

Tabel 17 Persentase Jawaban Responden Y12 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  14  46,7% 

Setuju   15  50,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  1  3,3% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 17 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 14 menunjukkan 14 (46,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 15 (50,0%) responden menyatakan 

setuju (4), 1 (3,3%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak ada yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 14 

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 96,7%. Dari 
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jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan 

bahwa responden ingin menjalankan apa yang disampaikan. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1         Low      2,33      Middle     3,73  4,40  High     5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 14 memiliki mean sebesar 4,40 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.14 yaitu mengerti untuk dijalani dan disampaikan. 

15. Apa yang disampaikan selalu dihubungkan didalam ke hidupan. 

Tabel 18 Persentase Jawaban Responden Y13 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  20  66,7% 

Setuju   7  23,3% 

Ragu-ragu   1  3,3% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 18 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 15 menunjukkan 20 (66,7%) 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,40 
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responden menyatakan sangat setuju (5) , 7 (23,3%) responden menyatakan 

setuju (4), 1 (3,3%) responden menyatakan ragu-ragu (3), 2 (6,7) responden 

menyatakan tidak setuju, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari 

persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap 

pernyataan no. 15 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 90%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan selalu berkaitan dengan 

kehidupan nyata. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

  

 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low       2,33      Middle     3,73    4,50 High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 15 memiliki mean sebesar 4,50 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.15 yaitu apa yang disampaikan selalu berkaitan dengan kehidupan. 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,50 
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16. Acara yang sangat bermanfaat untuk para wanita. 

Tabel 19 Persentase Jawaban Responden Y14 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  21  70,0% 

Setuju   9  30,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 19 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 16 menunjukkan 21 (70,0%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 9 (30,0%) tidak ada yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut respon 

masyarakat terhadap pernyataan no. 16 positif dengan nilai jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 100%. Dari jawaban responden tersebut, dapat 

dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa penayangan acara hijab stories 

sangat bermanfaat untuk para wanita. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,70 
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Rentangan Skala 

 

    

            1       Low      2,33      Middle     3,73        4,70 High 5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 16 memiliki mean sebesar 4,70 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.16 yaitu acara reality show yang sangat bermanfaat. 

b. Dimensi Ketertarikan (Y2) 

Dimensi ini memiliki 3 indikator pernyataan, yaitu: 

17. Banyak pengetahuan yang didapat dalam acara hijab stories. 

Tabel 20 Persentase Jawaban Responden Y21 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  22  73,3% 

Setuju   7  23,3% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  1  3,3% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    40  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Berdasarkan tabel 20 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 17 menunjukkan 22 (73,3%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 7 (23,3%) responden menyatakan 

setuju (4), 1 (3,3%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak ada yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan 
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bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 17 positif dengan nilai 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 96,6%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa banyak ilmu 

yang didapat dalam acara hijab stories. 

 

 

 
 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1                     2,33      Middle     3,73      4,67 High   5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa 

pernyataan no. 17 memiliki mean sebesar 4,67 dan berada di rentang skala 

high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap 

pernyataan no.17 yaitu tidak pernah melewati acara hijab stories. 

18. Acara yang memberikan contoh.  

Tabel 21 Persentase Jawaban Responden Y22 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  17  56,7% 

Setuju   10  33,3% 

Ragu-ragu   1  3,3% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,67 



84 
 

  
 

Berdasarkan tabel 21 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 18 menunjukkan 17 (56,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 10 (33,3%) responden menyatakan 

setuju (4), 1 (3,3%) responden menyatakan ragu-ragu (3), 2 (6,7) responden 

menyatakan tidak setuju, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari 

persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap 

pernyataan no. 18 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 90%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa responden mendapatkan contoh yang baik. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low       2,33      Middle     3,73    4,40 High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 18 memiliki mean sebesar 4,40 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.18 yaitu penampilan yang memberikan contoh. 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,40 
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19. Mengerti apa saja contoh yang diberikan. 

Tabel 22 Persentase Jawaban Responden Y23 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  17  56,7% 

Setuju   11  36,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 31 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 19 menunjukkan 17 (56,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 11 (36,7%) responden menyatakan 

setuju (4), 2 (6,7%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak ada yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 19 positif dengan nilai 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 93,4%. Dari jawaban responden 

tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan bahwa contoh yang 

disampaikan sangat dimengerti.  

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,43 
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Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73   4,43 High     5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 19 memiliki mean sebesar 4,43 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 

19 yaitu mengerti semua contoh yang disampaikan. 

c. Dimensi Evaluasi  (Y3) 

Dimensi ini memiliki 4 indikator pernyataan, yaitu: 

20. Ingin mempraktekkan secara langsung apa yang telah di berikan dalam 

acara hijab stories.  

Tabel 23 Persentase Jawaban Responden Y31 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  18  60,0% 

Setuju   6  20,0% 

Ragu-ragu   3  10,0% 

Tidak setuju  3  10,0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016 

 

Berdasarkan tabel 23 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 20 menunjukkan 18 (60,0%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 6 (20,0%) responden menyatakan 

setuju (4), 3 (10,0%) responden menyatakan ragu-ragu (3), 3 (10,0%) responden 

menyatakan tidak setuju (2) tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. 
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Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat 

terhadap pernyataan no. 20 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 80%. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi 

pernyataan menunjukkan bahwa responden ingin mempraktekan secara 

langsung apa yang didapat. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73  4,30 High      5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 20 memiliki mean sebesar 4,30 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.20 yaitu mempraktekan didalam kehidupan nyata. 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,30 
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21. Mencoba memahami penjelasan didalam kehidupan nyata. 

Tabel 24 Persentase Jawaban Responden Y32 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  17  56,7% 

Setuju   11  36,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  2  6,7% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016 

 

Berdasarkan tabel 24 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 21 menunjukkan 17 (56,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 11  (36,7%) responden menyatakan 

setuju (4), 2 (6,7%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak ada yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 21 

positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 93,4%. Dari 

jawaban responden tersebut, dapat dilihat indikasi pernyataan menunjukkan 

bahwa responden akan memahami didalam kehidupan nyata.  

    

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4, 43 
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Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73  4,43 High      5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 21 memiliki mean sebesar 4,43 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.21 yaitu mencoba semua yang telah dijelaskan.  

22. Harus dipraktekkan dikehidupan nyata.  

Tabel 25 Persentase Jawaban Responden Y33 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  18  60,0% 

Setuju   10  33,3% 

Ragu-ragu   1  3,3% 

Tidak setuju  1  3,3% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 25 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 22 menunjukkan 18 (60,0%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 10 (33,3%) responden menyatakan 

setuju (4), 1 (3,3%) responden menyatakan ragu-ragu (3), 1 (3,3%) responden 

menyatakan tidak setuju, tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari 

persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap 

pernyataan no. 22 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 
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mencapai 93,3%. Dari jawaban responden tersebut, dapat mempraktekkan 

didalam kehidupan nyata. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1     Low         2,33      Middle     3,73   4,50 High     5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 22 memiliki mean sebesar 4,50 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.22 yaitu harus dipraktekkan secara langsung. 

23. Menyimpulkan apa yang telah didapat di dalam reality show hijab stories.  

Tabel 26 Persentase Jawaban Responden Y34 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  9  30,0% 

Setuju   7  23,3% 

Ragu-ragu   10  33,3% 

Tidak setuju  4  13,3% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 26 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawabr indikator pernyataan no. 23 menunjukkan 9 (30,0%) responden 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,50 
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menyatakan sangat setuju (5) , 7 (23,3%) responden menyatakan setuju (4), 10 

(33,3%) responden yang menyatakan ragu-ragu (3), 4 (13,3%) responden 

menyatakan tidak setuju,  Sedangkan tidak ada yang menjawab sangat tidak 

setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban 

masyarakat terhadap pernyataan no. 24 positif dengan nilai jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 53,3%. Dari jawaban responden tersebut harus 

menyimpulkan apa yang telah di dapat dalam hijab stories. 

 

 

 

  Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1       Low       2,33      Middle  3,73 3,70       High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 23 memiliki mean sebesar 3,70 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 

23 yaitu dapat menyimpulkan yang telah dilihat. 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 3,70 
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d. Dimensi Menerima (Y4) 

Dimensi ini memiliki 4 indikator pernyataan, yaitu: 

24. Memiliki kesadaran akan arti kehidupan 

Tabel 27 Persentase Jawaban Responden Y41 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  27  90,0% 

Setuju   3  10,0% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 27 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 24 menunjukkan 27 (90%) responden 

menyatakan sangat setuju (5) , 3 (10%) responden menyatakan setuju (4),  

menyatakan tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Dari 

persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap 

pernyataan no. 24 cukup positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 100%. Dari jawaban responden tersebut harus sadar arti kehidupan 

ini. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,90 
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Rentangan Skala 

 

    

            1     Low        2,33      Middle     3,73    High     4,90 5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 24 memiliki mean sebesar 4,90 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.24 yaitu mempunyai kesadaran akan arti hidup ini. 

25.  Adanya ketertarikan didalam kehidupan.  

Tabel 28 Persentase Jawaban Responden Y42 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  22  73,3% 

Setuju   5  16,7% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  3  10,0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 28 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 25 menunjukkan 22 (73,3%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 5 (16,7%) responden menyatakan 

setuju (4), 3 (10,0%) responden menyatakan tidak setuju (2), tidak ada yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa jawaban masyarakat terhadap pernyataan no. 25 cukup positif dengan 

nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 90%. Dari jawaban responden 

tersebut mempunyai ketertarikan didalam hidupnya.  
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low        2,33      Middle     3,73    4,53 High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 25 memiliki mean sebesar 4,53 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan 

no.25 mempunyai ketertarikan didalam kehidupan . 

26. Mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. 

Tabel 29 Persentase Jawaban Responden Y43 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  29  96,7% 

Setuju   1  3,3% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 29 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 26 menunjukkan 29 (96,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 1 (3,3%) responden menyatakan 

setuju (4), tidak ada yang menyatakan tidak setuju serta dan sangat tidak setuju. 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,53 
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Dari persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat 

terhadap pernyataan no. 26 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 100%. Dari jawaban responden tersebut harus mengevaluasi diri agar 

menjadi lebih baik. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1     Low        2,33      Middle     3,73     High    4,90 5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 26 memiliki mean sebesar 4,90 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 

26 yaitu evaluasi diri sangat penting agar mengetahui kesalahan didalam diri 

kita. 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,90 
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27. Harus menerima komentar dari orang lain.  

Tabel 30 Persentase Jawaban Responden Y44 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  29  96,7% 

Setuju   1  3,3% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  0  0% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total              30  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 30 tersebut, diketahui bahwa dari 30 responden 

yang menjawab indikator pernyataan no. 27 menunjukkan 29 (96,7%) 

responden menyatakan sangat setuju (5) , 1 (3,3%) responden menyatakan 

setuju (4), tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari 

persentase jawaban tersebut menunjukkan bahwa jawaban masyarakat terhadap 

pernyataan no. 27 positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 100%. Dari jawaban responden tersebut harus menerima komentar 

dari orang lain. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1     Low         2,33      Middle     3,73   4,47  High    5 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,47 
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

no. 27 memiliki mean sebesar 4,47 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya responden setuju terhadap pernyataan no. 

27 yaitu tidak pernah melewati acara hijab stories. 

D. Analisis Dimensi Variabel X dan Y 

1. Dimensi Program Reality Show Hijab Stories TVOne(X) 

a. Daya Langsung (X1) 

Tabel 31 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya 

Langsung 

 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  75  63% 

Setuju   24  20% 

Ragu-ragu   15  12% 

Tidak setuju  6  5% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    120  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 31 dimensi daya langsung tersebut, jawaban 

responden terhadap dimensi daya langsung yaitu 75 (63,8%) untuk jawaban 

sangat setuju (5), 24 (20%) untuk jawaban setuju (4), 15 (12%) untuk jawaban 

ragu-ragu (3),  6 (5%) untuk jawaban tidak setuju (2), tidak ada yang menjawab 

sangat tidak setuju. Artinya respon komunitas hijabers terhadap keseluruhan 

dimensi daya langsung positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 83%. 
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\ 

 

   Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1     Low        2,33      Middle     3,73  4,47    High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,47 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi daya langsung positif . 

b. Dimensi Daya Tembus (X2) 

Tabel 32 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya 

Tembus 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  70  58% 

Setuju   30  25% 

Ragu-ragu   8  7% 

Tidak setuju  12  10% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    120  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 32 daya tembus tersebut, jawaban responden 

terhadap dimensi daya tembus  yaitu 70 (58%) untuk jawaban sangat setuju 

(5),30 (25%) untuk jawaban setuju (4), 8 (7%) untuk jawaban ragu-ragu 

(3),12(10%) untuk jawaban tidak setujuh(2), tidak ada yang menjawab sangat 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,47 
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tidak setuju. Artinya respon komunitas hijabers terhadap keseluruhan dimensi 

daya tembus sangat positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 83%. 

 

  

 

 

 

   Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1     Low        2,33      Middle     3,73 4,28     High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,28 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi daya tembus positif . 

c. Daya Tarik (X3) 

Tabel 33 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Daya 

Tarik 
Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  76  64% 

Setuju   41  34% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  3  2% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    120  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,28 
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 Berdasarkan tabel 33 dimensi data tarik tersebut, jawaban responden  

terhadap dimensi daya tarik  yaitu 76(64%) untuk jawaban sangat setuju (5), 

41(34%) untuk jawaban setuju, 3 (2%) untuk jawaban tidak setujuh (2), tidak ada 

yang menjawab ragu-ragu dan sangat tidak setuju. Artinya respon komunitas 

hijabers terhadap keseluruhan dimensi daya tarik positif dengan nilai jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 98%. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1      Low       2,33      Middle     3,73   4,58    High   5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,58 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi daya tarik positif . 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,58 
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2. Dimensi Perilaku Komunitas Hijabers Palembang (Y) 

a. Dimensi Kesadaran (Y1) 

Tabel 34 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Kesadaran  

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  75  63% 

Setuju   39  33% 

Ragu-ragu   3  2% 

Tidak setuju  3  2% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    120  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

 Berdasarkan tabel 34 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi 

sensasi yaitu 75 (63%) untuk jawaban sangat setuju (5), 39 (33%) untuk 

jawaban setuju (4), 3 (2%) untuk jawaban ragu-ragu (3), 3 (2%) untuk jawaban 

tidak setuju, tidak ada sangat tidak setuju. Artinya respon komunitas hijabers 

terhadap keseluruhan dimensi sensasi positif dengan nilai jawaban sangat setuju 

dan setuju mencapai 96%. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1    low           2,33      Middle     3,73   4,55    High   5 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,55 
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,55 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi kesadaran positif. 

b. Dimensi Ketertarikan (Y2) 

Tabel 35 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi 

Ketertarikan 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  56  62% 

Setuju   28  31% 

Ragu-ragu   1  1% 

Tidak setuju  5  6% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    90  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

 Berdasarkan tabel 35 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi 

persepsi yaitu 56 (62%) untuk jawaban sangat setuju (5), 28 (31%) untuk 

jawaban setuju (4), 1 (1%) untuk jawaban ragu-ragu (3), 5 (6%) untuk jawaban 

tidak setuju, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya respon 

komunitas hijabers terhadap keseluruhan persepsi positif dengan nilai jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 93%. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,50 
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Rentangan Skala 

 

    

            1       Low         2,33  Middle     3,73    4,50    High  5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,50 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi ketertarikan positif . 

 

c. Dimensi Evaluasi (Y3) 

Tabel 36 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Evaluasi  

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  62  52% 

Setuju   34  28% 

Ragu-ragu   14  12% 

Tidak setuju  10  8% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    120  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

 Berdasarkan tabel 36 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi 

memori yaitu 62 (52%) untuk jawaban sangat setuju (5), 34 (28%) untuk 

jawaban setuju (4), 14 (12%) untuk jawaban ragu-ragu (3), 10 (8%) untuk 

jawaban tidak setuju tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Artinya 

respon komunitas hijabers terhadap keseluruhan dimensi memori positif dengan 

nilai jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 80%. 
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1        Low       2,33     Middle     3,73 4,23    High    5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,23 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi evaluasi positif . 

d. Dimensi Menerima (Y4) 

Tabel 37 Persentase Jawaban Responden terhadap Dimensi Menerima 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  107  90% 

Setuju   10  8% 

Ragu-ragu   0  0% 

Tidak setuju  3  2% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    120  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

 Berdasarkan tabel 37 tersebut, jawaban responden terhadap dimensi 

berpikir yaitu 107 (90%) untuk jawaban sangat setuju (5), 10 (8%) untuk 

jawaban setuju (4), 3 (2%) untuk jawaban tidak setuju(2), tiadak ada jawaban 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,23 



105 
 

  
 

ragu-ragu dan sangat tidak setuju 0%. Artinya respon komunitas hijabers 

terhadap keseluruhan dimensi berpikir positif dengan nilai jawaban sangat 

setuju dan setuju mencapai 98%. 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1         Low       2,33   Middle     3,73        4,70 High 5 

 

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan 

dimensi daya langsung menunjukkan mean sebesar 4,70 dan berada di rentang 

skala high (tinggi) dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden 

terhadap dimensi menerima positif . 

 

 

 

 

 

 

 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 30 4,70 
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E. Analisis Variabel X dan Y 

1. Program Reality Show Hijab Stories TVOne (X) 

 

Tabel 38 Persentase Jawaban Responden terhadap Variabel X 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  330  68,8% 

Setuju   97  20,2% 

Ragu-ragu   48  10% 

Tidak setuju  5  1% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    480  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016. 

  

 Berdasarkan tabel 38 tersebut, total keseluruhan jawaban responden 

terhadap variabel X (program Reality Show Hijab Stories) yaitu 330 (68,8%) 

untuk jawaban sangat setuju (5), 97 (20,2%) untuk jawaban setuju (4), 48 (10%) 

untuk jawaban ragu-ragu (3), 5 (1%) untuk jawaban tidak setuju (2), tiadak ada 

jawaban sangat tidak setuju. Artinya respon komunitas hijabers terhadap 

keseluruhan variabel X positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 89%. 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1    Low          2,33      Middle     3,73       4,57 High 5 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 40 4,57 
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Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa variabel X 

menunjukkan mean sebesar 4,57 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap keseluruhan 

dimensi variabel X positif. 

 

2. Variabel Y (Perilaku Komunitas Hijabers Palembang) 

Tabel 39 Persentase Jawaban Responden terhadap Variabel Y 

Keterangan   Frekuensi Persentase  

Sangat setuju  291  45,5% 

Setuju   225  35,2% 

Ragu-ragu   116  18,1% 

Tidak setuju  8  1,3% 

Sangat tidak setuju 0  0% 

Total    640  100% 

Sumber: Data primer yang Diolah dengan SPSS 20, Juni 2016.  

 

 Berdasarkan tabel 39 tersebut, total keseluruhan jawaban responden 

terhadap variabel Y (perilaku komunitas hijabers) yaitu 291 (45,5%) untuk 

jawaban sangat setuju (5), 225 (35,2%) untuk jawaban setuju (4), 116 (18,1%) 

untuk jawaban ragu-ragu (3), 8 (1,3%) untuk jawaban tidak setuju (2), tiadak 

ada jawaban sangat tidak setuju. Artinya respon komunitas hijabers terhadap 

keseluruhan variabel Y positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 80,7%. 
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Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 20, Juni 2016. 

 

Rentangan Skala 

 

    

            1    Low          2,33      Middle     3,73   4,25   High   5 

                       

                               

Dari nilai mean dan rentangan tersebut dapat dilihat bahwa variabel X 

menunjukkan mean sebesar 4,25 dan berada di rentang skala high (tinggi) 

dengan range 3,73 sampai 5, artinya tanggapan responden terhadap keseluruhan 

dimensi variabel Y positif. 

 

F. Uji Hipotesis Statistik 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Setiap regresi dipastikan terdapat korelasinya, menurut Mustikoweni 

dalam buku Teknik Praktis Riset Komunikasi oleh Rachmat Kriyantono 

menyatakan bahwa regresi ditujukan untuk mencari bentuk hubungan dua 

variabel atau lebih dalam bentuk fungsi atau persamaan sedangkan analisis 

korelasi bertujuan untuk mencari derajat keeratan hubungan dua variabel atau 

lebih.
77

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk mengetahui seberapa kuat 

                                                           
77

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset komunikasi, (Jakarta: Prenada media Group, 

2006), Cet Ke-2, h. 179. 

Mean yang dihasilkan 

Item N Mean  

X11 40 4,25 
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pengaruh antara variabel X dan Y dalam bentuk persamaan, digunakanlah rumus 

statistik regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS versi 20, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 40 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

(Variabel Program Reality Show Hijab Stories TVOne – Perilaku 

Komunitas Hijabers Palembang) 

Coefficients
a
 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

T 

 

 

 

Sig. 
B Std. 

Error 

 

Beta 

 

(Constant) 67.629 8.820  7.668 .001 

X (Program Reality 

Show Hijab 

StoriesbTVOne) 

.656 .166 .601 .8675 .000 

a. Dependent Variable: Y (Perilaku komunitas Hijabers Palembang) 

Sumber: hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 20, Juni 2016. 

 

Berdasarkan tabel 40 tersebut, diketahui besarnya nilai t = 8,675 

sedangkan besar signifikasinya sebesar = 0,000 lebih kecil dari signifikan 0,05 

artinya nilai tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 

ada pengaruh antara variabel program reality show hijab stories terhadap 

perilaku komunitas hijabers. Dari tabel tersebut dapat dilihat pada kolom B 

(constan) nilainya sebesar 67,629 sedangkan untuk nilai program reality show 

hijab stories adalah 0,656 sehingga diperoleh persamaan regresi linier sederhana 

(program reality show hijab stories- perilaku komunitas hijabers). 
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 Y = a + bX 

Jadi, Y= 67,629  + 0,656X 

Setelah mengetahui kedua variabel X berpengaruh terhadap Y, 

selanjutnya menentukan besarnya korelasi atau hubungan antara variabel X dan 

Y seperti pada tabel berikut: 

Tabel 41 Pengaruh Program Reality Show Hijab Stories—Perilaku 

Komunitas Hijabers Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 20, Juni 2016. 

Berdasarkan tabel 41 tersebut diketahui bahwa pada kolom R square 

diperoleh nilai 0,461 (46,1%) hal ini menunjukkan program hijab stories 

memiliki pengaruh cukup 46,1% terhadap perilaku komunitas hijabers. 

Sedangkan sisanya 53,9% hasil perilaku komunitas dipengaruhi oleh faktor lain 

di luar dari penelitian ini. 

 

 

 

Model Summary
b
 

 

 

Model 

Statistics 

 

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .501
a
 .461 .236 2.590 

a. Predictors: (Constant), X (Program reality show hijab 

stories) 

b. Dependent Variable: Y (perilaku komunitas hijabers) 
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Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan atau pengaruh variabel X 

terhadap Y, maka digunakanlah nilai koefisien korelasi, yaitu:  

Tabel 42 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi tersebut,
78

 maka nilai 0,461 

termasuk korelasi yang cukup dan sifat hubungannya positif. 

2. Uji Hipotesis (Uji t) 

Setelah koefisien regresi diperoleh, maka dilakukanlah uji hipotesis 

yaitu uji t untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel interval/rasio.
79

 

Dan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel X dengan Y signifikan 

atau tidak signifikan. 

Berdasarkan tabel 50, diketahui bahwa angka 0,601 pada Standardized 

Coefficients (Beta) menunjukkan tingkat korelasi antara program hijab stories 

dan perilaku komunitas hijabers. Sedangkan nilai t sebesar 8,675 digunakan 

untuk pengujian hipotesis apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak 

signifikan antara Program hijab stories dan perilaku komunitas hijabers. 

                                                           
78

Riduwan, Pengantar Statistika Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet, Ke-3, h. 218. 
79

Ibid., h. 184. 



112 
 

  
 

Maka untuk pengujian nilai t dengan merumuskan hipotesis sebagai 

berikut:
80

 

a. Hipotesis yang dirumuskan  

Ho (Hipotesis Nihil)  : Tidak ada pengaruh program hijab 

stories terhadap perilaku komunitas hijabers 

Ha (Hipotesis Alternatif) : Ada pengaruh program hijab stories 

terhadap perilaku komunitas hijabers  

Kriteria pengujian (berdasarkan nilai t) 

1. Jika nilai t hitung < t tabel 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika nilai t hitung > t tabel 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Untuk menghitung nilai t tabel dengan uji dua pihak karena hipotesis 

tidak menunjukkan arah tertentu.
81

 Dengan signifikansi = 0,052/2 (uji 

dua pihak)= 0,025 dengan df (degree of freedom)
82

 = n-2 = 30-2 = 28. 

Maka t tabel adalah  (lihat tabel t). 

3. Kesimpulan 

Dari hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program 

SPSS versi 20 diperoleh harga t hitung sebesar 8,675 > 2,464 dan 

signifikansi adalah 0,000 maka Ha diterima dan Ho ditolak, dapat 

                                                           
80

Riduwan, Op. Cit., h. 144. 
81

Syofian Siregar, Op. Cit., h.158.  
82

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet 

Ke-24, h. 285. 
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disimpulkan bahwa ada pengaruh program hijab stories terhadap perilaku 

komunitas hijabers. 

3. Pembahasan 

Responden dalam penelitian ini yaitu komunitas hijabers palembang 

sebanyak 30 responden yang dibagikan kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri 

dari 27 pertanyaan, yaitu 12 pertanyaan untuk variabel Program reality show 

hijab stories (X) dan 15 pertanyaan untuk variabel perilaku komunitas hijabers 

(Y). Untuk mengetahui pengaruh program hijab stories terhadap perilaku 

komunitas hijabers, penelitian ini telah melakukan perhitungan dengan bantuan 

program SPSS versi 20 dan untuk menguji hipotesis digunakan regresi linier 

sederhana. Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Pada tabel 31 respon komunitas hijabers terhadap dimensi daya langsung 

(variabel X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 83%. Dan memiliki nilai mean 4,47. 

b. Pada tabel 32 respon komunitas hijabers terhadap dimensi daya tembus 

(variabel X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 83%. Dan memiliki nilai mean 4,28. 

c. Pada tabel 33 respon komunitas hijabers terhadap dimensi daya tarik 

(variabel X) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 98%. Dan memiliki nilai mean terbesar yaitu 4,53 diantara 

dimensi daya langsung dan tembus. 
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d. Pada tabel 34 respon komunitas hijabers terhadap dimensi kesadaran 

(variabel Y) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 96%. Dan memiliki nilai mean 4,55 

e. Pada tabel 35 respon komunitas hijabers terhadap dimensi ketertarikan 

(variabel Y) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 93%. Dan memiliki nilai mean 4,50 

f. Pada tabel 36 respon komunitas hijabers terhadap dimensi evaluasi 

(variabel Y) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 80%. Dan memiliki nilai mean 4,23  

g. Pada tabel 37 respon komunitas hijabers terhadap dimensi menerima 

(variabel Y) positif dengan nilai jawaban sangat setuju dan setuju 

mencapai 98%. Dan memiliki nilai mean paling tinggi 4,47 dibanding 

dengan dimensi kesadaran, dimensi ketertarikan, dan dimensi evaluasi.   

h. Pada tabel 38 secara keseluruhan respon komunitas hijabers terhadap 

variabel X (program reality show hijab stories) positif dengan nilai 

jawaban sangat setuju dan setuju mencapai 89%.  

i. Pada tabel 39 secara keseluruhan respon komunitas hijabers terhadap 

variabel Y (perilaku komunitas hijabres) positif dengan nilai jawaban 

sangat setuju dan setuju mencapai 80,7%.  
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j. Dari hasil analisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana 

antara program Reality Show Hijab Stories (X) terhadap perilaku 

komunitas hijabers  (Y) diperoleh persamaan, Y= 67,629 + 0,656X. 

k. Pada tabel 41 pada kolom R square diperoleh nilai 0,461 (46,1%) hal ini 

menunjukkan program hijab stories memiliki pengaruh yang cukup 46,1% 

terhadap perilaku komunitas hijabers. Sedangkan sisanya 53,9% hasil 

perolaku komunitas hijabers dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari 

penelitian ini. Artinya besarnya korelasi yang terjadi antara variabel X dan 

Y berpengaruh positif sedang. 

l. Perbedaan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu (8,675 > 2,464) 

dan signifikansi adalah 0,000. Artinya ada pengaruh antara program hijab 

stories terhadap perilaku komunitas hijabers.  

m. Dari hasil hipotesis dalam penelitian ini, telah terjawab bahwa ada 

pengaruh program hijab stories terhadap perilaku komunitas hijabers.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan program  

SPSS versi 20 diketahui bahwa ada dua variabel yaitu variabel X Reality 

Show Hijab Stories dan variabel Y Komunitas Hijabers Palembang. 

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa ada pengaruh 

acara Reality Show Hijab Stories terhadap perilaku Komunitas Hijabers 

Palembang sebesar 46,1% artinya besar korelasi yang terjadi antara variabel X 

dan Y berpengaruh cukup, dan berdasarkan uji hipotesis nilai t, hasilnya t 

hitung lebih besar dari t tabel (8,675 > 2,464), ini berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Artinya ada pengaruh antara acara Reality Show Hijab Stories 

terhadap perilaku Komunitas Hijabers Palembang. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian, komunitas hijabers menjadi lebih meningkatkan perilaku yang 

sesuai dengan hijab dan lebih memahami mengenai hijab sesuai dengan 

syariat Islam 

 

B. Saran-saran  

1. Kepada pihak TVOne hendaknya untuk memberikan suatu acara yang 

mengajarkan mengenai Agama Islam seperti di dalam acara Reality 
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Show Hijab Stories sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para 

penonton.  

2. Kepada Komunitas Hijabers Palembang harus dapat memilih acara yang 

benar-benar dapat memberikan contoh positif, sehingga apa yang telah 

didapatkan dari apa yang dilihat bisa dicontoh di dalam kehidupan sehari-

hari sehingga mempunyai keyakinan dan kemantapan dalam 

menggunakan hijab. 

3. Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini menjadi motivasi, tolak 

ukur bagi para mahasiswa atau peneliti selanjutnya di bidang Jurnalistik 

khususnya media televisi yang memberikan informasi mengenai agama 

Islam. 

. 
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I. Identitas Responden  

Nama Lengkap  : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

II. Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah intruksi dengan teliti dan cermat. 

b. Berilah tanda benar ( √ ) pada jawaban yang tepat menurut anda. 

c. Terimakasih atas kesediaan anda untuk mengisi pertanyaan ini. Kuesioner ini 

tidak akan berguna tanpa kerja sama anda, 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

RG : Ragu-ragu 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No  PERNYATAAN  SS S RG TS STS 

 VARIABEL X (REALITY SHOW 

HIJAB STORIES TVONE 

     

 Dimensi Daya Langsung       

1 saya bisa menonton reality show hijab 

stories TVOne setiap hari minggu di 

tempat tinggal saya. 

     

2 Dari pertama sampai saat ini saya tidak 

pernah melewatkan untuk menonton 

reality show hijab stories TVOne. 

     

3 Isi tausyiah serta susunan acara reality 

show hijab stories terkonsep dengan baik 

sehingga baik untuk di tonton. 

     

4 Saya secara langsung ikut bertanya 

kepada ustadza melalui telepon di acara 

reality show hijab stories TVOne. 

     

 Dimensi Daya Tembus       

5 Dimanapun saya berada chanel TVOne 

sudah ada di wilayah mana saja. 
     

6 Menurut saya chanel TVOne selalu 

dalam keadaan stabil meskipun cuaca 

tidak baik. 

     

7 Saya slalu inget chanel TVOne.      



8 Ketika acara reality show hijab stories 

mulai saya focus untuk mendengarkan 

dan menghentikan sementara aktivitas 

yang lain. 

     

 Dimensi Daya Tarik      

9 Saya sangat menikmati musik religi yang 

kadang-kadang diputar saat akan iklan 

dan sesudah iklan. 

     

10 Bahasa yang digunakan sangat 

dimengerti. 
     

11 Saya slalu mengikuti perkembangan tema 

dari tausyiah ustadza setiap minggu 
     

12 Saya sangat tertarik dengan alur reality 

show hijab stories yang slalu ada waktu 

bertanya kepada para penonton. 

     

 VARIABEL Y (PERILAKU 

KOMUNITAS HIJABERS 

PALEMBANG) 

      

 Dimensi Kesadaran       

13 Saya sangat memahami alur cerita acara 

reality show hijab stories TVOne setiap 

pekannya. 

     

14 Sangat mengerti untuk dijalani dengan 

apa yang telah disampaikan. 
     

15 Semua yang telah diberikan dalam acara 

reality show hijab stories selalu 

dihubungkan dengan realita kehidupan. 

     

16 Saya dapat memutuskan bahwa semua 

yang telah di tayangka di acara reality 

show hijab stories sangatla bermanfaat 

untuk para wanita. 

     

 Dimensi Ketertarikan       

17 

 

Banyak pengetahuan yang saya dapatkan 

setelah saya menonton acara reality show 

hijab stories ini.  

     

18 Semua penampilannya sangat 

memberikan contoh kepada para wanita. 
     

19 Saya sangat mengerti semua contoh yang 

di sampaikan oleh para uztadz 
     

 Dimensi Evaluasi       

20  Setelah dipahami saya akan langsung 

mempraktekkan dikehidupan nyata. 
     

21 Saya akan mencoba semua yang telah 

dijelaskan di dalam acara reality show 

hijab stories TVOne. 

     

22 Harus dipraktekkan di dalam kehidupan.      

23 Saya dapat menyimpulkan semua yang 

telah saya lihat. 
     

 Dimensi Menerima      



24 Kita harus mempunyai kesadaran akan 

arti kehidupan ini bahwa hidup tidak 

akan dua kali. 

     

25 Di dalam hidup ini pasti mempunyai 

ketertarikan dikehidupannya. 
     

26 Evaluasi diri itu sangatla penting agar 

kita tau dimana letak kesalahan di diri 

kita. 

     

27 Harus menerima semua komentar orang 

terhadap kita demi kebaikan  
     

 

 



Hasil Angket Responden Tentang Acara Reality Show Hijab Stories TVONE 

 (Variabel X) 

 

X1   X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12    Total 

5.00   5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 55 

5.00   5.00 5.00 3.00 5.00 2.00 5.00 3.00 5.00 2.00 5.00 5.00 50 

5.00   4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 49 

5.00   5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55 

5.00   5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 55 

5.00   5.00 2.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 50 

5.00   5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 54 

5.00   4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 51 

 5.00   5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 52 

 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55 

5.00 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 54 

5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 54 

5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 55 

5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 54 

5.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 51 

5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 53 

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 57 

5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 52 

5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 53 

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 56 

5.00 2.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 49 

4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 45 

5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 52 



5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 56 

5.00 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 53 

5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 54 

5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 53 

5.00 4.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 52 

5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 58 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Angket Responden Tentang Perilaku Komunitas Hijabers Palembang 

 (Variabel Y) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Total 

5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5   69  

4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 69 

5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 67 

5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 69 

5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 69 

2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 70 

5 5 5 5 4 5 3 5 5 2 5 69 

5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 66 

5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 67 

5 5 2 5 2 5 4 4 4 5 4 63 

5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 68 

5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 72 

5 5 4 3 5 5 2 4 4 5 5 62 

4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 68 

5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 64 

4 5 5 5 4 4 2 5 2 5 5 65 

5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 68 

5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 70 

5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 70 

5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 72 

4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 66 

5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 68 



4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 69 

5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 70 

5 4 5 3 5 5 5 5 2 5 5 68 

5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 69 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 77 

5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 66 

4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 66 

4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 66 

 



NAMA RESPONDEN 

NO Nama Jenis Kelamin Umur Pekerjaan 

1 Karina  Perempuan  22 tahun  Swasta 

2 Intan Perempuan 21 tahun Mahasiswa  

3 Amira  Perempuan 22 tahun Mahasiswa  

4 Sekar   Perempuan 22 tahun Usaha 

5 Ayu  Perempuan 23 tahun Swasta 

6 Fitri  Perempuan 24 tahun Swasta 

7 Wiwin  Perempuan 22 tahun Mahasiswa 

8 Rhaudhatun Perempuan 21 tahun Usaha 

9 Mardiah Perempuan 22 tahun Usaha 

10 Anita  Perempuan 22 tahun Mahasiswa 

11 Nyimas Perempuan 21 tahun Swasta 

12 Astuti Perempuan 22 tahun Perawat 

13 Karimah Perempuan 24 tahun Mahasiswa 

14 Familiya Perempuan 20 tahun Usaha 

15 Regina Perempuan 22 tahun Mahasiswa 

16 Asni  Perempuan 24 tahun Swasta 

17 Pokya Perempuan 20 tahun Usaha 

18 Yanti Perempuan 20 tahun Usaha 

19 Mariah Perempuan 21 tahun Mahasiswa 

20 Waidah Perempuan 23 tahun Swasta 

21 Amida Perempuan 20 tahun Mahasiswa 

22 Selly Perempuan 20 tahun Mahasiswa 

23 Rina Perempuan 23 tahun Swasta 

24 Amik Perempuan 24 tahun Perawat 

25 Popi Perempuan 24 tahun Perawat 

26 Jeni Perempuan 22 tahun Mahasiswa 

27 Ririn Perempuan 23 tahun Swasta 

28 Radiah Perempuan 23 tahun Swasta 

29 Tata Perempuan 24 tahun Swasta 

30 Ayumei Perempuan 21 tahun Mahasiswa 

 



 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

TotalX
 
(Reality 

Show Hijab 

Stories TVOne 

. Enter 

a. Dependent Variable: totally (Perilaku Komunitas 

Hijabers Palembang) 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .501
a
 .461                .236 2.59022 

a. Predictors: (Constant), TotalX (Reality Show Hijab Stories TVOne) 

b. Dependent Variabel Y (Perilaku Komunitas Hijabers Palembang)  

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 67.629 8.820  7.668 .001 

TotalX .656 .166 .601 8.675 .000 

a. Dependent Variable: totally (Perilaku Komunitas Hijabers Palembang) 

 
 


