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Abstract 

The mental health concern movement that is currently being promoted by 

various parties which often targeting to young people, including colleger. This 

movement certainly aims to increase public awareness of mental health. This 

because colleger become one of the parties that entrusted as agents of change 

(Juwita, Roza, & Mulkhairi, 2019:2). 

Youtube channel Menjadi Manusia is the media platform under study. This 

channel, which has been active on Youtube since 2018, constantly uploads a 

number of content related to mental health. The mass media is one of the best 

platforms to bring this movement for the public. Mass media has indeed been 

agreed by many experts to have an effect that is able to influence the audience. 

Audiences can experience the difference between what they think, feel, do, before 

and after receiving messages from the media (McQuail,2005:32.) 

 This is certainly effected by some factors. This research wants to prove 

whether the factors of the level of audience trust in the content uploaded by 

Menjadi Manusia, the intensity of the audience in watching the Menjadi Manusia 

content, and the audience's perception of Menjadi Manusia content can affect the 

level of audience awareness of mental health. 

To prove it, this study uses quantitative research methods, which examined 

88 respondents from the UNS FISIP undergraduate students. The result, for 

coefficient determination (R
2
) test, it is known that the factor of audience 

confidence level, audience viewing intensity, and audience perception of Youtube 

Becoming Human content can affect the level of audience concern for mental 

health by 70.8%. So, it can be said that a number of the factors studied were 

proven to be able to significantly influence the audience. 

Keywords: mass media effect, mental health concern, trust, perception, intensity 
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Pendahuluan 

Gerakan peduli kesehatan mental terus digencarkan oleh berbagai pihak 

dalam rangka mengedukasi masyarakat. Para ahli menilai masih banyak 

masyarakat Indonesia yang memiliki stigma keliru mengenai kesehatan mental 

(Ayuningtyas, et.al., 2018:1). Orang-orang yang mengalami masalah mental 

masih dipandang negatif dan sebelah mata. Pandangan masyarakat ini 

menyebabkan banyak orang-orang yang sadar mengalami gangguan mental 

enggan mengakui dan mencari pertolongan karena takut menjadi bahan cemoohan 

orang lain. 

Hal ini merupakan salah satu tantangan lama bagi para pemangku 

kepentingan untuk meluruskan stigma masyarakat mengenai kesehatan mental 

Media komunikasi massa, dalam hal ini Youtube menjadi platform yang sering 

digunakan dalam mengangkat isu ini. Youtube merupakan salah satu platform 

berbagi video yang populer digunakan masyarakat. Platform ini setidaknya telah 

membagikan lima miliar video yang dibuat oleh 50 juta pembuat konten 

(Omnicore Agency, 2020).  

Gerakan peduli kesehatan mental juga sering kali menyasar kalangan muda. 

khususnya mahasiswa. Kalangan mahasiswa memang menjadi salah satu pihak 

yang dipercaya untuk membawa perubahan atau agent of change (Juwita, 

et.al.,2019:2.) 

Menjadi Manusia, merupakan salah satu kanal Youtube yang kerap 

mengangkat isu mengenai kesehatan mental. Kanal yang telah aktif di Youtube 

sejak Oktober 2018 ini, kini memiliki lebih dari 400.000 subscriber. Menjadi 

Manusia merupakan social-platform dimana kontennya diisi oleh cerita dari 

berbagai perspektif pengalaman  narasumbernya.   Tema video yang diunggah 

dalam kanal tersebut mencangkup isu kesehatan mental, kesetaraan gender, dan 

beberapa isu sosial-budaya. Konsep konten dalam Menjadi Manusia adalah 

berupa berbagi perspektif dari seorang narasumber yang akan menceritakan 

pengalaman pribadi mereka dan juga pendapat mereka tentang suatu isu. Hal ini 
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sesuai dengan tujuan mereka yakni menjadikan  kanal Menjadi Manusia sebagai   

platform orang-orang yang memiliki masalah kehidupan berbagi cerita dengan 

harapan audiensnya mendapat pelajaran dari pengalaman tersebut (Menjadi 

Manusia, 2020). 

Menjadi Manusia menjadi sebuah media yang ditonton oleh sejumlah besar 

khalayak, sehingga kanal ini dinilai mampu memberikan efek tertentu pada 

penontonnya. Karena kerap mengunggah video berkaitan tema yang membahas 

tentang kesehatan mental dari berbagai perspektif,  kanal ini dianggap sebagai 

salah satu kanal yang kerap mengangkat isu kesehtan mental tersebut. Konten-

konten video bertema kesehatan mental tersebut juga merupakan video yang 

banyak ditonton. Seperti video yang berjudul “Merasakan yang Dialami Orang 

Dengan Skizofrenia (ODS.)” Video ini berhasil meraih lebih dari satu juta 

penonton.  

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah video-video kanal 

Youtube Menjadi Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepedulian audiensnya terhadap kesehatan mental.   

Penelitian terdahulu telah menyebutkan bahwa media massa, dalam hal ini 

kanal Youtube Menjadi Manusia, memiliki peran untuk memberikan informasi 

terhadap masyarakat berkaitan dengan isu ini. Sehingga penelitian ini ingin 

membuktikan teori-teori terdahulu mengenai efek media massa dalam kasus yang 

lebih spesifik. 

Rumusan Masalah 

Apakah tingkat kepercayaan, intensitas menonton, dan persepsi audiens terhadap 

tayangan Youtube Menjadi Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat kepedulian pada kesehatan mental mahasiswa S1 FISIP UNS angkatan 

2018 dan 2019? 

Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh terpaan media massa 

terhadap audiens yang melihatnya. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah 

variabel-varabel seperti tingkat kepercayaan, intensitas menonton, dan persepsi 

mahasiswa dalam menonton tayangan Youtube Menjadi Manusia memiliki 

pengaruh untuk meningkatkan kepedulian responden, yang dalam penelitian ini 

mahasiswa, terkait kesehatan mental. 

Landasan Teori 

Harold Lasswell dalam menggambarkan sebuah komunikasi adalah dengan 

menjawab pertanyaan “who says what in which channel to whom with what 

effect?” yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “siapa 

mengatakan apa dengan saluran apa untuk siapa dan apa efeknya?(Mulyana, 

2010:8.) Dalam hal proses komunikasi haruslah memiliki komponen pesan apa, 

siapa yang menyampaikannya dan kepada siapa disampaikan, melalui media apa, 

dan menimbulkan efek apa. Konsep inilah yang digunakan untuk meneliti efek 

pesan yang diterima dari tayangan video, selaku media. Video mengandung pesan 

dimana pesan tersebut disampaikan kepada khalayak yang dikirimkan dari si 

pembuat video. Selanjutnya, khalayak akan memberikan respon terhadap konten 

yang diunggah oleh Menjadi Manusia. 

Selanjutnya terdapat teori stimulus-respons yang menjelaskan proses 

komunikasi yang berjalan secara satu arah. Model Komunikasi Stimulus Respons 

pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, dimana efek 

merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu.  Stimulus dapat berupa rangsangan 

verbal maupun non verbal yang dapat menghasilkan respon tertentu oleh penerima 

pesan? (Mulyana, 2010:143.) 

Dalam konteks efek media massa, McQuail menyebutkan bahwa audiens 

dapat mengalami perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan, saat 

sebelum dan sesudah menerima pesan. Ini berarti audiens dapat terpengaruh oleh 

pesan dari media massa (McQuail,2005:32). 
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Efek media dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan audiens, intensitas audiens 

menonton, serta persepsi audiens terhadap media maupun pesan suatu media. 

Kepercayaan menjadi salah satu faktor penting bagi seseorang dalam melakukan 

tindakan sesuai dengan tindakan maupun perkataan yang dipercaya.  

1. Tingkat Kepercayaan  

Dalam konteks komunikasi, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa 

kepercayaan atau trust berkontribusi dalam kelancaran dalam komunikasi 

kelompok dan platform media baik media sosial maupun media massa, 

termasuk memiliki efek memengaruhi (Cheng, et.al.,2017:33). 

Kepercayaan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

bermanfaat atau setidaknya tidak berbahaya bagi dirinya, sehingga ia dapat 

mempertimbangkan untuk mengambil suatu manfaat dari tindakan tersebut 

(Gong, et.al.,2020:170). Dalam praktiknya, kepercayaan audiens dipengaruhi 

oleh kualitas informasi yang disampaikan suatu media. Semakin berkualitas 

informasi yang disampaikan oleh media, semakin besar perhatian audiens 

yang akhirnya meningkatkan kepercayaan audiens terhadap informasi yang 

disampaikan oleh media (Alamsyah, et.al.,2018:133). Menurut Jogiyanto, 

kualitas informasi dukur dalam tiga indikator, yakni akurasi (bebas dari 

kesalahan dan tidak menyesatkan), waktu (efektivitas waktu yang dihabiskan 

untuk mencari informasi), serta relevansi (nilai kebermanfaatannya) 

(Fendini,et.al.,2017:235). 

2. Intensitas Menonton 

Faktor intensitas juga menjadi salah satu variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa suatu pesan dari 

media massa mampu memberikan efek yang signifikan pada responden 

apabila responden mengalami intensitas terpaan yang tinggi. Hal tersebut 
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kembali diperkuat dengan pernyataan Macooby yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi frekuensi terpapar media semakin tinggi pula khalayak dapat 

terpengaruh oleh pesan yang disampaikan dari media tersebut (Widowati, 

2017:2). 

Intensitas diukur dalam tiga hal, yakni durasi atau total waktu rata-rata 

seseorang melakukan aktivitasnya, frekuensi atau seberapa sering seseorang 

melakukan aktivitas tersebut dalam kurun waktu tertentu, dan konsentrasi atau 

perhatian seseorang selama melakukan aktivitas tersebut (Lowery & DeFleur, 

1995:64). Waktu rata-rata seseorang dalam menonton berkaitan dengan durasi. 

Dalam satu video Youtube yang diunggah oleh kanal Menjadi Manusia, 

setidaknya memiliki durasi sepanjang 10 hingga 20 menit. Sementara itu, 

menurut survey yang dilakukan oleh Omnicore Agency pada tahun 2019, 

masyarakat rata-rata menghabiskan waktu menonton Youtube selama 40 menit 

setiap harinya, dengan angka paling tinggi meningkat 50% dari jumlah tersebut 

atau selama 60 menit (Omnicore Agency, 2020). Semakin panjang durasi video 

yang ditonton oleh audiens, semakin banyak audiens diterpa oleh informasi, 

sehingga semakin mungkin informasi tersebut memengaruhi audiens baik 

secara behavioral, kognitif, maupun afektif.  

Sementara itu, frekuensi berkaitan dengan seberapa sering audiens 

menonton video Youtube Menjadi Manusia dalam periode waktu tertentu. 

Menjadi Manusia mengunggah videonya minimal sebanyak satu kali dalam 

satu minggu, atau sebanyak empat kali dalam satu bulan. Untuk memenuhi 

jumlah durasi rata-rata, maka setidaknya audiens harus menonton minimal dua 

video berdurasi 10 menit atau empat video berdurasi 20 menit. 

3. Persepsi Audiens 

Sementara itu, George Gerbner menyebutkan bahwa dampak media massa 

berkaitan erat dengan persepsi audiens terhadap media massa itu sendiri, 

sikap, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan kepada 
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khalayak. Persepsi memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan dan 

pandangan audiens terhadap suatu media (Widowati, 2017:3). Persepsi 

audiens dianggap berperan sebagai faktor penentu apakah audiens akan 

mempercayai atau bahkan memanfaatkan informasi yang mereka terima dari 

media. 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi, yakni kebutuhan, 

penilaian, serta ekspektasi (Arifin,et.al.,2017:97.)  Kebutuhan seseorang akan 

suatu informasi dapat memengaruhi persepsinya mengenai informasi tersebut. 

Informasi akan dianggap penting dan bermanfaat ketika individu membutuhkan 

informasi tersebut.  

Penelitian terdahulu menerjemahkan tahapan-tahapan persepsi sebagai 

indikator pengukuran persepsi audiens, yakni stimulus, registrasi, interpretasi, 

serta feedback (Jati & Herlina, 2013:596)  yang mana indikator tersebut 

diikutsertakan dalam penelitian ini. 

4. Tingkat Kepedulian Terhadap Kesehatan Mental 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepedulian audiens 

terhadap kesehatan mental.  Kepedulian merupakan perasaan yang 

ditunjukkan kepada orang lain. Perasaan tersebut mampu memotivasi dan 

memberikan kekuatan untuk bereaksi dan memengaruhi kehidupan secara 

konstruktif dan positif (Leininger, 1988:28). 

Kesehatan mental sendiri merupakan kondisi kesejahteraan emosional, 

psikologis, dan sosial individu. Hal ini mencangkup cara seseorang dalam 

berpikir, merasakan, dan bertindak (Mental Health, 2020). Kesehatan mental 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam hidup, termasuk faktor biologis 

seperti gen dan senyawa kimia dalam otak, pengalaman hidup seperti trauma, 

dan riwayat keluarga yang memiliki masalah dalam kesehatan mental. 

Konsep kesehatan mental itu sendiri lebih dari sekedar ada tidaknya penyakit 

mental. Kesehatan mental merupakan multidisplin yang mencangkup promosi  
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kesejahteraan, kesehatan mental dan pencegahan penyakit mental 

(Ayuningtyas, Misnaniarti, & Rayhani, 2018:2). 

Menurut Swanson, terdapat lima dimensi yang menjadi tolak ukur 

tingkat kepedulian terhadap kesehatan metal (Mufidah, 2016:8), yakni 

mengetahui (knowing), turut hadir (being with), menjaga kepercayaan diri 

(maintaining confidence), bertindak (doing for), serta memungkinkan 

(enablings) 

Metode Penelitian 

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan tujuan memeroleh gambaran apakah 

terdapat hubungan yang signifikan antar variabel yang diujikan pada sampel. 

Penelitian kuantitatif merupakan riset penjelasan suatu masalahnya dapat 

digeneralisasi (Kriyantono, 2010:38). Responden dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret yang 

pernah menonton  kanal Youtube Menjadi Manusia. Dari perhitungan 

menggunakan Rumus Yamane, ditetapkan jumlah responden berjumlah 88 orang 

yang diambil dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, 

dan Hubungan Internasional angkatan 2019 dan 2018. Rentang usia responden 

antara 18 hingga 21 tahun. 

Sajian dan Analisis Data 

Variabel penelitian diukur dengan indikator sebagai berikut: 

Variabel Indikator 

Tingkat kepercayaan  Kesamaan pengalaman 

Kualitas informasi 

Reputasi 

Intensitas menonton Frekuensi 

Durasi 

Konsentrasi 

Persepsi terhadap 

konten video 

Kebutuan 

Penilaian (stimulus, registrasi, interpretasi, 

feedback) 

Ekspektasi 

Tingkat kepedulian Mengetahui 
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terhadap kesehatan 

mental 

Turut Hadir 

Menjaga kepercayaan diri 

Bertindak 

Memfasilitasi 

 

Keempat variabel tersebut diujikan dalam kuisioner dengan empat kategori 

nilai, yakni Sangat Setuju bernilai 4, Setuju bernilai 3, Tidak Setuju bernilai 2, 

dan Sangat Tidak Setuju bernilai 1. Skor hasil penilaian oleh responden lalu 

diujikan dalam serangkaian pengujian, yakni uji asumsi klasik serta uji hipotesis. 

Dalam uji asumsi klasik terdapat tiga metode pengujian, yakni uji normalitas, 

uji multikolinieritas, serta uji heteroskedastisitas. Pada uji normalitas, nilai 

residual data sebesar 0,309 > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa data terdistribusi 

secara normal. Pada uji multikolinieritas, ketiga variabel memeroleh nilai 

tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10,00. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Pada uji heteroskedastisitas, 

ketiga variabel mendapat nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji hipotesis melibatkan pengujian persamaan regresi, korelasi, uji f atau 

pengujian secara simultan, uji t atau pengujian secara parsial, serta uji koefisien 

determinasi (R
2
). Berdasarkan uji korelasi dan uji persamaan regresi, tingkat 

kepercayaan audiens (X1), intensitas audiens menonton (X2), serta persepsi 

audiens (X3) terhadap konten Youtube Menjadi Manusia berpengaruh secara 

positif terhadap tingkat kepedulian audiens kesehatan mental (Y). Dimana, 

apabila tingkat kepercayaan audiens (X1), intensitas audiens menonton (X2), serta 

persepsi audiens (X3) terhadap konten Youtube Menjadi Manusia tinggi maka 

tingkat kepedulian audiens kesehatan mental (Y) ikut tinggi, begitu pula 

sebaliknya.   

Pada uji simultan tingkat kepercayaan responden (X1), intensitas menonton 

(X2), dan persepsi audiens (X3), secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepedulian responden terhadap kesehatan mental (Y). Sehingga, Ha 

diterima. Namun, pada uji secara parsial, hanya variabel tingkat kepercayaan (X1) 
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dan persepsi audiens (X3) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

kepedulian responden terhadap kesehatan mental (Y), sementara variabel 

intensitas menonton (X2) tidak berpengaruh secara signifikan yang menyebabkan 

Ha ditolak dan Ho diterima pada variabel tersebut. 

Dalam uji beta, variabel independen (X) yang paling dominan dalam 

memengaruhi variabel dependen (Y) adalah variabel persepsi responden terhadap 

konten video Youtube Menjadi Manusia (X3). 

Pada uji koefisien determinasi (R
2
), nilai R.Square  dari pengaruh variabel 

tingkat kepercayaan audiens (X1), intensitas audiens menonton (X2), serta 

persepsi audiens pada konten Youtube Menjadi Manusia (X3)  terhadap tingkat 

kepedulian audiens terhadap kesehatan mental (Y) 0,708.  

Kesimpulan 

Dari tiga hipotesis yang diteliti, secara parsial, tingkat kepercayaan responden 

serta persepsi responden terhadap tayangan Youtube Menjadi Manusia 

berpengaruh terhadap tingkat kepedulian responden terhadap kesehatan mental, 

sedangkan, intensitas menonton tidak terbukti memiliki pengaruh. Namun, secara 

simultan, baik tingkat kepercayaan, persepsi responden, serta intensitas menonton, 

dinilai berpengaruh terhadap tingkat kepedulian responden terhadap kesehatan 

mental. Dalam uji koefisien determinasi, ketiga variabel X dinyatakan 

memengaruhi variabel Y sebesar 70,8%.  Data yang diperoleh dari penelitian 

terbukti terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinieritas, maupun 

heteroskedastisitas.  

Saran 

Penelitian ini membuktikan bahwa media massa mampu memberikan efek 

kepada audiensnya. Diharapkan, penelitian selanjutnya yang mampu meneliti 

lebih dalam mengenai faktor-faktor terkait hubungan tingkat kepercayaan, 

intensitas audiens menonton, persepsi audiens atau faktor-faktor lainnya yang 
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dianggap dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepedulian audiens terhadap 

kesehatan mental. 
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