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Abstract 

The development of information and communication technology nowadays 

causes information circulating throughout the media to be very easily spread to all 

circles of society in a short time. With the COVID-19 pandemic that is happening 

in the world right now, all the information about it will be spread quickly, because 

of that researchers want to know whether or not there is an influence from the 

intensity of using Twitter (X1), the intensity of watching the news on Kompas TV 

(X2), and the quality of interpersonal communication with family (X3) regarding the 

occurrence of Information Overload (Y) during the COVID-19 pandemic on active 

undergraduate students of Regular and Non-Regular Communication Science 

FISIP UNS Surakarta using the Information Overload theory from Eppler and 

Mengis. The method used in this research is quantitative research methods, and all 

the data was collected through an online survey using questionnaires. The 

population in this study were from 558 active undergraduate students of Regular 

and Non-Regular Communication Science FISIP UNS Surakarta, and the sample 

in this study were undergraduate students of Regular and Non-Regular 

Communication Science FISIP UNS Surakarta who used Twitter and watched the 

news from Kompas TV. The research sample was determined using a purposive 

sampling method, while the amount of sample was 85 students that calculated using 

Slovin’s formula. The results of this study indicate that: (1) The intensity of using 

Twitter (X1) partially influences the information overload during the COVID-19 

pandemic (Y); (2) The intensity of watching the news on Kompas TV (X2) partially 

influences the information overload during the COVID-19 pandemic (Y); (3) The 

quality of interpersonal communication with family (X3) partially doesn’t influence 

the information overload during the COVID-19 pandemic (Y).  

Keywords: intensity, quality of interpersonal communication, information 

overload, COVID-19. 
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Pendahuluan 

Saat ini di seluruh dunia sedang digemparkan dengan adanya kejadian luar 

biasa yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Informasi 

mengenai COVID-19 banyak di sebarkan di berbagai media, dari media sosial 

hingga media elektronik. Hingga akhirnya mayoritas masyarakat di dunia 

mengetahui tentang informasi tersebut.  

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka 

informasi yang beredar di seluruh media akan sangat mudah tersebar hingga seluruh 

kalangan masyarakat dengan waktu yang sangat cepat, khususnya setelah adanya 

internet. 

Perkembangan internet di seluruh dunia memang sangat pesat, bahkan 

setiap tahunnya pengguna internet pasti meningkat, data pada We are Social 

menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di seluruh dunia 

mencapai 4,57 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 ini jumlah pengguna internet di 

Indonesia sudah tercatat sebanyak 175,4 juta jiwa. 

Salah satu situs di internet yang sering digunakan oleh masyarakat adalah 

media sosial yang kini menjadi salah satu media penyebaran informasi tercepat saat 

ini. Jenis media sosial sangat banyak dan beragam, namun salah satu media sosial 

yang sedang popular dan digemari oleh masyarakat khususnya kalangan anak muda 

saat ini adalah Twitter. Berdasarkan data statistik yang dihasilkan oleh We are 

Social, jumlah pengguna Twitter pada tahun 2020 diseluruh dunia tercatat sebanyak 

340 juta, sedangkan di Indonesia sendiri pengguna Twitter mencapai 56% dari 

seluruh pengguna internet di Indonesia atau sekitar 98,2 juta jiwa.  

Akhir-akhir ini banyak informasi seputar COVID-19 yang beredar di 

Twitter, informasi tersebut bahkan tidak diketahui kebenarannya, karena masih 

banyak masyarakat yang tidak dapat menyaring informasi.  

Selain dari media sosial, media elektronik juga ikut berperan dalam 

penyebaran informasi mengenai COVID-19, salah satunya adalah TV. Dilansir dari 

hasil survey yang dilakukan oleh Nielsen Television Audience Measurement (TAM) 

pada bulan Maret 2020, selama pandemi COVID-19 ini terjadi peningkatan jumlah 

penonton TV, yaitu sekitar 1 juta penonton.  
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Data dari Nielsen menunjukkan peningkatan jumlah penonton TV paling 

banyak adalah pada tayangan program berita, yaitu sebesar 25% akibat dari 

banyaknya pemberitaan mengenai informasi seputar COVID-19. 

Satu dari sekian banyak jenis siaran TV yang sering menayangkan progam 

berita mengenai informasi terbaru adalah Kompas TV. Tayangan program berita 

pada channel Kompas TV mendapatkan hasil indeks kualitas program berita terbaik 

pada penghujung tahun 2019, yaitu sebesar 3,5. Selain itu, tayangan program berita 

Kompas TV juga masuk dalam kategori program siaran berita baik tahun 2020 

menurut Komisi Penyiaran Indonesia. Sebagian besar dari berita yang ditayangkan 

Kompas TV saat ini adalah informasi seputar bagaimana perkembangan COVID-

19, berapa jumlah pasien yang positif, jumlah pasien yang sembuh, hingga pasien 

yang meninggal, dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan hal 

tersebut. 

Banyaknya informasi yang tersebar seputar COVID-19 di berbagai media 

dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya 

ialah masyarakat dapat selalu up-to-date mengenai informasi terkini, namun hal 

tersebut juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, salah satunya 

yaitu information overload atau informasi yang berlebihan. Hal ini terjadi karena 

terlalu banyak informasi mengenai COVID-19 yang tersebar diberbagai media dan 

masyarakat dengan mudah dan cepat menerimanya tanpa menyaring informasi 

tersebut terlebih dahulu.  

Seperti teori yang dinyatakan oleh Eppler dan Mengis (2003 dalam Mario 

Paat, 2013: 1093) bahwa informasi yang berlebihan terjadi ketika informasi yang 

tersedia melebihi kapasitas. Berbagai peneliti mendefinisikan informasi yang 

berlebihan dalam konteks volume, waktu, dan kemampuan dalam memproses 

informasi. Jika seseorang menerima terlalu banyak informasi, maka akan 

menyebabkan gangguan dalam proses pengambilan keputusan. Teori informasi 

yang berlebihan menyatakan bahwa ada batasan untuk berapa banyak informasi 

yang dapat diproses oleh seseorang dalam jumlah waktu tertentu.  

Fenomena information overload memiliki berbagai dampak yang terjadi di 

masyarakat.  Banyak masyarakat yang mengalami kebingungan, tidak mampu 
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untuk menentukan pilihan, bahkan tidak bisa mengingat informasi yang telah 

diketahui sebelumnya. Sejalan dengan itu, manusia menjadi tidak berdaya dalam 

menghadapi besar arus informasi yang semakin bertambah dikarenakan 

keterbatasan kemampuan memori manusia. Kegiatan mengingat, memproses, dan 

menerima informasi baru dapat menyebabkan suatu kelelahan fisik yang nantinya 

juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja. (Rusmei, 2013: 3) 

Selain dari media sosial dan media elektronik, peran keluarga tidak kalah 

penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Komunikasi interpersonal yang 

terjadi dalam keluarga tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi terjadinya 

information overload di tengah pandemi COVID-19, karena komunikasi 

interpersonal dapat memberikan efek pengaruh yang besar terhadap seseorang. 

Tergantung dari bagaimana dalam sebuah lingkungan keluarga menyikapi adanya 

pandemi ini, serta bagaimana kualitas komunikasi interpersonal yang terjalin dalam 

sebuah keluarga. 

Dari uraian diatas menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai beberapa hal yang memungkinkan dapat mempengaruhi terjadinya 

information overload saat adanya pandemi COVID-19, yaitu intensitas penggunaan 

Twitter, intensitas menonton berita di Kompas TV, dan kualitas komunikasi 

interpersonal dengan keluarga. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa aktif S1 program studi Ilmu Komunikasi reguler dan non reguler 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang merupakan pengguna Twitter dan 

penonton Kompas TV.  

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah intensitas dalam menggunakan media sosial (Twitter) dapat 

mempengaruhi terjadinya information overload pada pandemi COVID-19?  

2. Apakah intensitas dalam menonton tayangan berita mengenai COVID-19 di 

Kompas TV dapat mempengarhi terjadinya information overload pada 

pandemi COVID-19? 

3. Apakah kualitas komunikasi interpersonal dengan keluarga dapat 

mempengaruhi terjadinya information overload pada pandemi COVID-19?  
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Kajian Teori 

A. Media Massa  

Media Massa merupakan alat yang berperan sebagai jembatan untuk 

menyalurkan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat luas atau 

khalayak. Dalam bukunya, Soyomukti (2012:198) mendefinisikan media 

massa sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi kepada khalayak 

secara terbuka, dan dapat dilakukan dalam waktu singkat walaupun dengan 

jarak yang jauh. Media massa merupakan alat komunikasi yang dinilai sangat 

efektif untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi secara luas dan 

cepat. Pesan atau informasi yang disampaikan melalui media massa dapat 

merubah pandangan, pendapat, hingga sikap atau perilaku khalayak. 

B. Media Sosial 

Media sosial merupakan ragam teknologi yang dapat melibatkan orang 

dalam berinteraksi ataupun berkolaborasi, saling bertukar informasi satu sama 

lain, dan melakukan komunikasi interaktif melalui konten yang berbasis web. 

Karena internet akan terus berkembang, maka teknologi beserta fitur-fiturnya 

juga akan selalu berubah mengikuti perkembangan (Cross, 2014:2). Akhir-

akhir ini media sosial merupakan salah satu situs di internet yang banyak 

digunakan oleh masyarakat, dan media sosial kini menjadi salah satu media 

penyebaran informasi tercepat saat ini.  

C. Twitter  

Twitter merupakan salah satu jenis media sosial yang sudah ada sejak tahun 

2006, didirikan oleh salah satu pengusaha asal Amerika Serikat bernama Jack 

Dorsey. Sejak awal rilis di tahun 2006, Twitter terus mengalami peningkatan 

jumlah pengguna pada setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik yang 

dihasilkan oleh Hootsuite, jumlah pengguna Twitter di seluruh dunia yang 

tercatat hingga bulan April 2020 mencapai sebanyak 340 juta. Sedangkan di 

Indonesia sendiri, Twitter menduduki peringkat ke lima untuk jenis media 

sosial yang paling seing digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sebanyak 

56% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. 
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Twitter dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dengan seluruh 

penggunanya dari berbagai penjuru dunia, selain itu dapat dimanfaatkan 

sebagai platform untuk melakukan promosi, kampanye, menyuarakan aksi 

protes, menyebarkan informasi atau berita, hingga dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mempelajari hal-hal baru 

D. Televisi 

Televisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem 

penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau 

melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) 

dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali 

menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. 

Pengertian televisi menurut Zoebazary (2010:255) secara harafiah televisi 

dapat diartikan menjadi “melihat jauh”, kata televisi sendiri berasal dari Bahasa 

Yunani, yaitu tele yang berarti jauh, dan vision yang berarti melihat. Televisi 

menangkap siaran yang berupa gambar bergerak dan audio atau disebut dengan 

audio visual. 

E. Komunikasi Interpersonal 

Wood (2010:19) mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal terjadi 

jika antara komunikator dan komunikan berinteraksi dan membicarakan 

mengenai hal yang bersifat personal. Komunikasi interpersonal tidak berfokus 

pada berapa jumlah orang yang terlibat dalam interaksi tersebut, namun fokus 

pada hal yang dikomunikasikan. 

Komunikasi interpersonal dapat terjadi secara sengaja maupun tidak 

sengaja. Soyomukti (2012:150) menyatakan bahwa banyak hal yang melatar 

belakangi terjadinya komunikasi interpersonal, seperti situasi, kepentingan, 

motivasi, faktor, dan tujuan. Hal tersebut akan menentukan bagaimana bentuk 

dan tingkat komunikasi interpersonal.  

F. Komunikasi Keluarga 

Komunikasi Keluarga merupakan komunikasi interpersonal yang dilakukan 

antar anggota keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak. Proses komunikasi 

dalam keluarga diharapkan dapat membentuk atau merubah sikap, 
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kepercayaan, opini, dan perilaku dari setiap anggota keluarga. Komunikasi 

dalam keluarga menjadi pilar utama komunikasi antar orangtua dan anak, serta 

dapat membina hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga.  

G. Information Overload 

Information overload adalah suatu fenomena dimana terlalu banyak 

informasi yang tersebar mengenai suatu isu yang sedang terjadi, sehingga 

seseorang mengalami kesulitan untuk memahami isu tersebut. Fenomena 

tersebut terjadi karena perkembangan era digital saat ini yang semakin pesat 

sehingga masyarakat mudah mencari dan menyebarkan informasi dengan cepat 

dan tidak terbatas. 

Feather (2000, dalam Rusmei, 2013) memberikan gambaran bahwa 

informasi yang berlebihan dapat terjadi saat ada begitu banyak informasi 

sehingga mengakibatkan informasi tersebut menjadi tidak efektif. Karena 

informasi yang beredar jumlahnya sudah tidak terbatas sehingga hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya kebingungan dan kesulitan bagi setiap individu 

untuk menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  

H. Teori Information Overload 

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori Information Overload 

yang dikemukakan oleh Eppler dan Mengis pada tahun 2004. Teori ini 

menjelaskan bahwa informasi yang berlebihan dapat terjadi ketika informasi 

yang tersedia melebihi kapasitas. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu 

memiliki batasan kemampuan untuk memproses suatu informasi dalam periode 

waktu tertentu. 

Information overload dapat dirumuskan sebagai berikut: jumlah informasi 

yang diterima oleh seseorang dari berbagai sumber dalam batas waktu tertentu 

> kapasitas kemampuan seseorang untuk memproses informasi yang diterima. 

Jika terlalu banyak menerima informasi dalam kurun waktu tertentu maka 

seseorang dapat mengalami gangguan stress, kebingungan, kecemasan, serta 

merasa tertekan, sehingga hal tersebut akan berpengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan.  
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Desain Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori dan hasil 

telaah sementara. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y).  

Bagan 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Secara parsial  

Secara simultan / bersama-sama      

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Data primer dari penelitian ini dihimpun dengan penyebaran kuesioner secara 

online. Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

S1 program studi Ilmu Komunikasi regular dan non reguler Universitas Sebelas 

Maret Surakarta yang berjumlah sebanyak 558 mahasiswa, terdiri dari 457 

mahasiswa Ilmu Komunikasi reguler dan 101 mahasiswa Ilmu Komunikasi non 

regular. 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 

probability sampling, yang berarti tidak semua populasi memiliki kesempatan yang 

sama untuk dapat menjadi sampel dalam penelitian ini (Sugiyono, 2017:84). 

Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 

Intensitas Penggunaan Twitter (X1) 

Intensitas Menonton Berita Kompas TV (X2) 

Kualitas Kom. Interpersonal dengan Keluarga (X3) 

Information 

Overload 

pada pandemi 

COVID-19 

(Y) 

H1 

H2 

H3 
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menentukan sampel dengan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu 

(Sugiyono, 2017:85), dalam penelitian ini seluruh sampel harus sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk memperhitungkan pengambilan 

jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dan tingkat toleransi 

kesalahan sebesar 10%. Sedangkan untuk menentukan jumlah masing-masing 

sampel dari program studi Ilmu Komunikasi regular dan non reguler harus 

dilakukan perhitungan agar mendapatkan hasil yang proporsional, yaitu sebagai 

berikut:  

Tabel 1 

Tabel Perhitungan Jumlah Sampel 

No. Program Populasi Sampel 

1. Reguler 457 457

558
 x 85 = 69,6         70 

2. Non Reguler 101 101

558
 x 85 = 15,3        15 

Total 558                                   85 

 

Hasil Analisis Data 

A. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Data 

No. Variabel Butir 

Soal 

r hitung r tabel Keterangan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Intensitas 

Penggunaan 

Twitter (X1) 

1 0,439 0,213 Valid 

2 0,680 0,213 Valid 

3 0,707 0,213 Valid 

4 0,726 0,213 Valid 

5 0,650 0,213 Valid 

6 0,763 0,213 Valid 

7 0,890 0,213 Valid 

8 0,856 0,213 Valid 

9 0,811 0,213 Valid 

10 0,777 0,213 Valid 

11 0,751 0,213 Valid 

12 0,757 0,213 Valid 
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2. 

 

 

 

 

Intensitas 

Menonton Berita 

Kompas TV (X2) 

1 0,513 0,213 Valid 

2 0,833 0,213 Valid 

3 0,797 0,213 Valid 

4 0,798 0,213 Valid 

5 0,776 0,213 Valid 

6 0,779 0,213 Valid 

7 0,824 0,213 Valid 

8 0,791 0,213 Valid 

9 0,621 0,213 Valid 

10 0,672 0,213 Valid 

11 0,647 0,213 Valid 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Kualitas 

Komunikasi 

Interpersonal 

dengan Keluarga 

(X3) 

1 0,623 0,213 Valid 

2 0,667 0,213 Valid 

3 0,712 0,213 Valid 

4 0,602 0,213 Valid 

5 0,742 0,213 Valid 

6 0,746 0,213 Valid 

7 0,725 0,213 Valid 

8 0,693 0,213 Valid 

9 0,650 0,213 Valid 

10 0,798 0,213 Valid 

11 0,759 0,213 Valid 

12 0,667 0,213 Valid 

13 0,695 0,213 Valid 

14 0,695 0,213 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Information 

Overload  

(Y) 

1 0,725 0,213 Valid 

2 0,629 0,213 Valid 

3 0,622 0,213 Valid 

4 0,595 0,213 Valid 

5 0,683 0,213 Valid 

6 0,717 0,213 Valid 

7 0,738 0,213 Valid 

8 0,731 0,213 Valid 

9 0,612 0,213 Valid 

10 0,637 0,213 Valid 

11 0,641 0,213 Valid 

12 0,641 0,213 Valid 

13 0,761 0,213 Valid 

14 0,710 0,213 Valid 

15 0,741 0,213 Valid 

 

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS16, 2020. 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pertanyaan dalam kuesioner yang berjumlah 52 butir dinyatakan valid dan 

dapat digunaka n sebagai instrument penelitian karena nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel (0,213).  

 

2. Uji Reliabilitas Data 

 Tabel 3  

Hasil Uji Reliabilitas Data 

Variabel Cronbach Alpha Jumal Soal Keterangan 

X1 0,917 12 Reliabel 

X2 0,912 11 Reliabel 

X3 0,918 14 Reliabel 

Y 0,915 15 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS16, 2020 

 

Hasil dari uji reliabilitas data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

seluruh butir pertanyaan dari setiap variabel (X1, X2, X3, dan Y) dinyatakan 

reliabel karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. 

 

B. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 
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Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS16, 2020. 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang diolah menggunakan SPSS16 

pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini 

terdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,380. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS16, 2020. 

Dilihat dari tabel diatas terbukti bahwa nilai signifikansi pada 

variabel X1 0,5; X2 0,735; dan X3 0,10. Seluruh nilai signifikansi dari 

ketiga variabel independen tersebut lebih besar dari 5% (0,05), maka 

dapat dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas.  

 

3. Uji Multikolinearitas 

Tabel 6 

Hasil Uji Multikolinearitas 
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Sumber: Hasil olah data SPSS16, 2020. 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai tolerance dan nilai VIF 

pada variabel X1 0,994 > 0,1 dan 1,007 < 10, variabel X2 0,994 > 0,1 dan 

1,006 < 10, variabel X3 1 > 0,1 dan 1 < 10. Berdasarkan hasil tersebut maka 

disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas. 

 

C. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 7 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Sumber: Hasil olah data SPSS16, 2020. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa:  

Y = 6,390 + 0,438X1 + 0,595X2 + 0,099X3 

1) Konstanta yang bernilai 6,930 dapat diartikan bahwa jika variabel 

X1, X2, dan X3 nilainya 0, maka variabel Y memiliki nilai 6,390.  

2) b1 = 0,438 artinya setiap variabel X1 mengalami perubahan sebesar 

1, variabel Y akan mengalami perubahan sebesar 0,438 satuan. 

3) b1 = 0,595 artinya setiap variabel X2 mengalami perubahan sebesar 

1, maka variabel Y akan mengalami perubahan sebesar 0,595 

satuan. 

4) b1 = 0,099 artinya setiap variabel X3 mengalami perubahan 

sebesar 1, maka variabel Y akan mengalami perubahan sebesar 

0,099 satuan.  
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2. Uji t 

Tabel 8 

Hasil Uji t 

 

Sumber: Hasil olah data SPSS16, 2020. 

 

Sesuai dengan hasil dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa nilai 

thitung pada variabel X1 sebesar 3,687, maka nilai thitung > ttabel. Nilai 

signifikansi 0,000, maka nilai signifikansi variabel X1 < 0,05. Sehingga 

intensitas penggunaan Twitter (X1) secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-19 (Y). 

Dilihat dari hasil tabel diatas, dapat dikatakan bahwa nilai thitung 

pada variabel X2 sebesar 4,627, maka nilai thitung > ttabel. Nilai signifikansi 

0,000, maka nilai signifikansi variabel X2 < 0,05. Berarti bahwa intensitas 

menonton berita Kompas TV (X2) secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-19 (Y). 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa nilai 

thitung pada variabel X3 sebesar 0,756, maka nilai thitung < ttabel. Nilai 

signifikansi 0,452, maka nilai signifikansi variabel X3 > 0,05. Maka, 

kualitas komunikasi interpersonal dengan keluarga (X3) secara parsial tidak 

memiliki pengaruh terhadap terjadinya information overload pada pandemi 

COVID-19 (Y).  
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3. Uji F  

Tabel 9 

Hasil Uji F 

 

Sumber: Hasil olah data SPSS16, 2020. 

 

Dilihat dari hasil uji F diatas, dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 12,865 yang berarti Fhitung > dari Ftabel. Sedangkan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti < 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga ketiga variabel 

(X1, X2, X3) secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh terhadap 

terjadinya information overload pada pandemi COVID-19 (Y). 

 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Sumber: Hasil olah data SPSS16, 2020. 

 

Dari hasil uji koefisiensi determinasi diatas, menunjukkan besaran 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,298 atau 29,8%. Sehingga, dapat 
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disimpulkan bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y 

sebesar 29,8%. Sedangkan, sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh 

variabel atau faktor lain diluar dari penelitian ini.  

 

Pembahasan 

A. Pengaruh Intensitas Penggunaan Twitter terhadap Terjadinya 

Information Overload pada Pandemi COVID-19 

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa variabel 

intensitas penggunaan Twitter memiliki pengaruh terhadap terjadinya 

information overload pada pandemi COVID-19, hal ini dibuktikan dengan 

hasilnya yang menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 3,687, nilai ttabel sebesar 

1,989, maka dapat dikatakan bahwa pada variabel X1 nilai thitung > ttabel dan nilai 

signifikansi 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga Ho1 ditolak, dan 

Ha1 diterima, yang berarti bahwa intensitas penggunaan Twitter (X1) secara 

parsial memiliki pengaruh terhadap terjadinya information overload pada 

pandemi COVID-19 (Y).  

 

B. Pengaruh Intensitas Menonton Berita Kompas TV terhadap Terjadinya 

Information Overload pada Pandemi COVID-19 

Sesuai dengan hasil yang telah didapatkan pada pengujian hipotesis, dapat 

dinyatakan bahwa variabel intensitas menonton berita Kompas TV memiliki 

pengaruh terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-19. 

Pernyatan tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan 

bahwa nilai thitung dari variabel X2 sebesar 4,627, nilai ttabel sebesar 1,989, 

sehingga thitung > ttabel, serta nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,000, yang 

berarti kurang dari 0,05. Sehingga, Ho2 ditolak, dan Ha2 diterima, yang berarti 

bahwa intensitas menonton berita Kompas TV (X2) secara parsial memiliki 

pengaruh terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-19 

(Y). 
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C. Pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal dengan Keluarga terhadap 

Terjadinya Information Overload pada Pandemi COVID-19 

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel 

kualitas komunikasi interpersonal dengan keluarga tidak memiliki pengaruh 

terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-19. Hal ini 

dikarenakan hasil pada pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung pada variabel 

X3 sebesar 0,756, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,989, maka dari itu thitung < ttabel, 

serta nilai signifikansi sebesar 0,452 yang berarti nilai signifikansi tersebut 

lebih dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa Ha3 ditolak, dan 

Ho3 diterima, artinya kualitas komunikasi interpersonal dengan keluarga (X3) 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap terjadinya information overload pada 

pandemi COVID-19 (Y).  

 

Kesimpulan 

A. Variabel intensitas penggunaan twitter (X1) secara positif dan parsial 

berpengaruh terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-

19 (Y). 

B. Variabel intensitas menonton berita Kompas TV (X2) secara positif dan parsial 

berpengaruh terhadap terjadinya information overload pada pandemi COVID-

19 (Y). 

C. Variabel kualitas komunikasi interpersonal dengan keluarga (X3) secara positif 

dan parsial tidak berpengaruh terhadap terjadinya information overload pada 

pandemi COVID-19 (Y). 
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