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Abstract  

The development of impressions television commercial in indonesia today 

its contents dominated the event concept entertainment by which impressions like 

this is not educating to be continuous is watched by the community indonesia 

especially the people at gedangan where research .Program the event DR.OZ 

Indonesia was one of the event with the theme health education served with the 

concept of talk show .Program the event DR.OZ Indonesia with information about 

medical world which includes tips-tips handling a disease and prevention and still 

many more latest information in the world health. 

The purpose of this research is to know how big the relationship between 

activity watch program the event dr.oz indonesia d transtv with knowledge health 

and healthy patterns of living for the citizens of gedangan (solo baru) kabupaten 

sukoharjo .A theory that be the basis in this research s a theory s-o-r .Associated 

with the theory that adverse effects message on a communication a mass to be in 

terms of three aspects that is aspects cognitive , affective aspects , and facets 

behavioral .The methodology used in this research is the method quantitative to 

the source of the main databank-- obtained from the questionnaire / chief , to be 

distributed to 93 people from 5,654 population of the kelurahan gedangan 

solobaru as respondents in this research .Technique the sample used in this 

research is a technique sample a cluster of stages, because a population of which 

are are very scattered geographically. 

Based on the research done, it can be seen that activity watch program the 

event DR.OZ Indonesia having relation to knowledge health and healthy patterns 

of living the people at Gedangan SoloBaru .The results of the study was based on 

the process of calculation correlation through spss 18.0, which knowledge health 

0,209 and healthy patterns of living 0,136 be on the relations of very weak .Then 

proven that Tcount > Ttable so ho were rejected and ha accepted .Thus 

hypothesis advanced by in research is accepted , that the more often the people at 



Gedangan SoloBaru watch the DR.OZ Indonesia that experienced double digit the 

higher knowledge health and can not be ascertained behave healthy life 
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Pendahuluan 

Kebutuhan akan informasi sekarang ini, menuntut media massa untuk selalu 

menyajikan informasi terbaru secara terus-menerus. Baik dari media cetak, media 

elektronik, dan sebagainya. Televisi sebagai salah satu media elektronik yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi. Dalam komunikasi massa dianggap telah berhasil dalam menjalankan 

fungsinya untuk memberikan siaran informasi, hiburan dan pendidikan kepada 

masyarakat luas. Bila dibandingkan dengan radio yang hanya didengar (auditif), 

televisi jelas mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam kapasitasnya tersebut, 

karena selain siaran dapat didengar (auditif) dan dapat dilihat (visibel).Siaran 

televisi juga memiliki sifat-sifat langsung, simultan, intim dan nyata.1 

Munculnya siaran televisi komersial swasta semakin menyemarakkan dunia 

pertelevisian saat ini dan termasuk di dalamnya adalah produk siaran luar negeri. 

Dimulai pada tahun 1989 dengan munculnya stasiun-stasiun swasta barudimulai 

dari RCTI (1989), SCTV (1990), TPI/MNCTV (1991), ANTV  (1993), Indosiar 

(2004), MetroTV (2000), Trans TV (2001) dan sebagainya2. Kesemuanya sekarang 

makin populer di mata masyarakat kita. Di tengah perkembangan yang pesat 

televisi swasta saat ini, televisi telah menawarkan berbagai macam acaranya 

dibuat sedemikian rupa, dan dikelola dengan visi dan misi dari televisi itu sendiri. 

Diantara keanekaragaman acara televisi, ada yang bersifat infotaiment, seperti 

program acara kesehatan, siaran berita dan sebagainya. Serta ada pula televisi 

yang bersifat entertaiment seperti musik, film, kuis dan sebagainya.  

                                                           
1 Deddy Mulyana. 1997. Bercinta dengan Televisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal-169 
2http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_televisi_di_Indonesiapada hari/tanggal Jumat , 

3Oktober 2014 23.58 

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_televisi_di_Indonesia


Seiring semakin berkembangnya televisi yang pesat menyebabkan 

terjadinya persaingan antar stasiun televisi dalam menyiarkan acara-acaranya. 

Dalam hal ini antara stasiun televisi yang satu dengan yang lainnya saling 

bersaing dalam memperebutkan penonton dan iklan yang dianggap sebagai tiang 

penyangga bagi kelangsungan hidup mereka, tak terkecuali bagi stasiun televisi 

swasta TransTV. TransTV ini ikut bersaing dengan televisi-televisi swasta lainnya 

dalam penyiaran paket-paket acara. TransTV lahir dengan sebagai sebuah stasiun 

swasta yang menyajikan tayangan yang mengutamakan kecerdasan, ketajaman, 

kehangatan penuh hiburan serta kepribadian bangsa yang membumi. 

Karena letak geografis kelurahan gedangan berada pada wilayah Solo Baru, 

yaitu terletak di sebelah Selatan Kota Solo yang sedang mengalami pertumbuhan 

yang cukup pesat, disebut sebagai kota satelit antara Solo dan Sukoharjo maka 

warga kelurahan Gedangan termasuk dalam masyarakat kota atau bisa disebut 

juga dengan masyarakat modern. Solo Baru yang mempunyai luas area kurang 

lebih 200 hektare dan Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol juga termasuk di 

dalamnya. Maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Gedangan ini 

adalah termasuk dalam masyarakat kota atau bisa disebut juga dengan masyarakat 

modern. Menurut Soemardjan dalam Sajogyo (1985 : 112), salah satu cirri 

penduduk kota sebagai masyarakat modern yaitu kepercayaan kuat pada manfaat 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu pengetahuan 

yang dimaksud dalam hal ini adalah berdasarkan dari terpaan media televisi 

dengan semua informasi tentang ilmu pengetahuan yang dipilih dengan baik oleh 

para penduduk kota khususnya warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) 

Kabupaten Sukoharjo.  

Dengan adanya latar belakang diatas penulis ingin mengetahui hubungan dari 

aktivitas menonton program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan pengetahuan 

kesehatan dan perilaku hidup sehatbagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) 

Kabupaten Sukoharjo berdasarakan 3 aspek pesan yaitu aspek kognitif, afektif dan 

behavioral.  

 



Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini : 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton 

program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan pengetahuan 

kesehatanbagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten 

Sukoharjo? 

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton 

program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan perilaku hidup sehat 

bagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten Sukoharjo? 

Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara aktivitas 

menonton program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan pengetahuan 

kesehatan bagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten 

Sukoharjo.  

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara aktivitas 

menonton program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan perilaku 

hidup sehatbagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten 

Sukoharjo.  

Tinjauan pustaka 

1.   Definisi Komunikasi 

Drs. Onong Uchjana Effendy mengatakan bahwa “setiap orang yang 

hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati 

senantiasa terlibat dalam komunikasi”.3Lebih lanjut Onong menyimpulkan 

bahwa “komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, 

atau perilaku, baik secara lisan, maupun tak langsung melalui media.”4 

                                                           
3 Onong Uchjana Effendy(i) , Dinamika Komunikasi, Rosdakarya, Bandung, 1986, hal-3 
4 Ibid , hal-5 



Syaiful Rohim juga mengatakan bahwa komunikasi telah menjadi suatu 

fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang 

terintegritas oleh informasi, di mana masing-masing individu dalam 

masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi (information sharing) untuk 

mencapai tujuan bersama.5 

 

 

2. Komunikasi Massa 

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan manusia adalah 

komunikasi massa. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik). Antara lain media 

elektronik (televisi, radio) media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku 

dan film. Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang 

luas dan heterogen. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan pada 

waktu yang serempak. 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner dalam Ardianto (2004), yakni : komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass 

communication is messages communicated through a mass mediun to a large 

member of people)6. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi 

massa itu harus menggunakan media massa. 

3. Media Massa 

Media massa (mass media) menurut Jeffkins (2004:420) merupakan 

berbagai macam media atau wahana komunikasi massa seperti pers (secara 

sempit diartikan sebagai surat kabar, sedangkan secara luas sebagai media 

pemberitahuan), media-media cetak pada umumnya (majalah dan jurnal), dan 

                                                           
5 Syaiful Rohim , Teori Komunikasi: Prespektif, Ragam, dan Aplikasi, Rineka Cipta, Jakarta, 

2009, hal-8 
6Ardianto, Elvinaro dan Lukti Komala.Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2004, hal-3 



berbagai media elektronik seperti radio, bioskop dan televisi yang mampu 

menjangkau masyarakat luas. 

Pengertian lain menurut Nurudin (2011:9), media massa itu adalah alat-

alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat 

kepada audience yang luas dan heterogen. 

Dari definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media massa 

memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 

masyarakat. Media massa mampu mengarahkan, membimbing, dan 

mempengaruhi kehidupan di masa kini dan masa datang. 

4. Televisi  

Menurut Rakhmat (2005:189) televisi atau yang sering disebut TV 

merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh terhadap 

masyarakat. Televisi berasal dari kata tele (jauh) dan vision (tampak), jadi 

televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari jauh. Dalam (Oxford Learner’s 

Dictionary) menyebutkan televisi adalah sistem pengiriman dan penerimaan 

visual dan audio dalam suatu jarak tertentu melalui gelombang radio. Secara 

sederhana kita dapat mendefinisikan televisi sebagai media massa yang 

menampilkan siaran berupa gambar dan suara dari jarak jauh. 

Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah lepas dari 

pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia.Menurut 

Prof. Dr. R. Mar’at acara televisi pada umumnya memengaruhi sikap, 

pandangan, persepsi, dan perasaan bagi penontonnya. Hal ini disebabkan oleh 

pengaruh psikologis dari televisi itu sendiri, di mana televisi seakan-akan 

menghipnotis pemirsa, sehingga mereka telah hanyut dalam keterlibatan akan 

kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi.7 

5. Program Acara Televisi 

Kata "program" itu sendiri berasal dar bahasa inggris programme 

atau program  yang berarti acara atau rencana. Undang-undang 

penyiaran Indonesia   tidak  menggunakan  kata  program   untuk  acara  

tetapi menggunakan istilah "siaran" yang didefinisikan sebagai  pesan 

                                                           
7 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit, hal-122 



atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk.  

Menurut  kamus WJS Purwodarminto, pengertian  program  adalah 

acara,  sementara   kamus  Webster  International  volume  2  lebih  

merinci lagi,  yakni  program  adalah  suatu  jadwal  (schedule)   atau  

perencanaan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan  "butir" siaran 

yang berlangsung sepanjang  siaran itu berada di udara. (Soenarto, 2007 : 

1) 

6. Talk Show 

Talk Show merupakan sajian perbincangan yang menarik yang bisaanya 

mengangkat isu-isu yang sedang hangat dalam masyarakat.Tema yang 

diangkat juga bermacam-macam.Mulai dari masalah sosial, budaya, politik, 

ekonomi, pendidikan, olahraga, dan sebagainya. 

Talk show merupakan perpaduan antara seni panggung dan teknik 

wawancara jurnalistik.Wawancara dilakukan ditengah atau disela-sela 

pertunjukan, apakah itu musik, lawak, peragaan busana, dan sebagainya.Jika 

suatu wawancara diselenggarakan ditengah-tengah show, maka acara ini 

disebut talk show.Disini pembawa acara juga berfungsi sebagai 

pewawancara.8 

7. Pengetahuan Kesehatan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

sebagainya). Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera 

pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata)9. Dengan sendirinya, pada 

waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek khususnya dalam 

hal kesehatan. 

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. 

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan 

bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas 

                                                           
8 Wahyudi, J.B, Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi, Alumni Bandung, 1996, hal-90 
9SoekidjoNotoatmodjo,Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2010,hal-50 



pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang 

yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Pengetahuan 

seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan 

negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak 

aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin 

positif terhadap objek tertentu10. 

8. Perilaku Hidup Sehat 

Dari segi biologis, perilaku merupakan aktivitas organismyang 

mempunyai bentangan yang luas. Perilaku adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusiabaik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak 

dapatdiamatioleh perilaku luar11. 

Para ahli mengatakan bahwa perilaku sama dengan tindakanatau 

aktivitas yang dilakukan individu sebagai akibat adanya stimulusatau 

rangsang. Hal ini sesuai dengan pendapat Skinner yang dikutipoleh Soekidjo 

yang menyatakan bahwa perilakumerupakan reaksi seseorang terhadap 

stimulus dari luar12. 

9.   Teori S-O-R 

S-O-R adalah singkatan dari Stimulus-Organism-Response.Menurut 

teori ini, organism menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus 

tertentu.Maksudnya adalah keadaan internal organism berfungsi 

menghasilkan respon tertentu pula.Menurut Jalaluddin Rahmat, efek yang 

menyertai suatu proses komunikasi massa adalah efek kognitif (penambahan 

pengetahuan), efek afektif (pembentukan dan perubahan sikap), dan efek 

behavioral (tindakan/action tertentu). Efek kognitif terjadi jika khalayak yang 

menggunakan suatu media dapat memperoleh tambahan pengetahuan dari 

media tersebut. Efek afektif terjadi bila setelah mendapatkan pengetahuan 

dari suatu media menyebabkan adanya perubahan sikap pada diri khalayak. 

                                                           
10Dewi dan Wawan,Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan 
11Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006, hal-133 
12 Ibid HAL-133 



Pada akhirnya dapat terjadi efek behavioral bila khalayak setelah 

menggunakan suatu media akan melakukan suatu tindakan (action) tertentu.13 

Metodologi penelitian 

1. Jenis atau tipe penelitian  

Jenis atau tipe penelitian adalah jenis penelitian explanatory reseacrh karena 

studi ini berusaha menyoroti hubungan antar beberapa variabel dan menguji 

hipotesis sebelumnya (Singarimbun, 1995:5).  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Solo Baru Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di 

Kelurahan Gedangan yang merupakan tempat tinggal wargayang menjadi 

sampel dari penelitian ini. 

3. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

periset untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan14. Dalam penelitian 

ini populasinya adalah warga kelurahan Gedangan Solo Baru Kabupaten 

Sukoharjo. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti warga Kelurahan 

Gedangan terkait dengan aktivitas menonton program acara DR.OZ Indonesia 

di transTV dengan pengetahuan kesehatan dan perilaku hidup sehat. Data dari 

buku profil desa Gedangan tahun 2013 berjumlah 5,654 jiwa. Populasi sangat 

luas itulah maka perlu disederhanakan dengan sampel yang dapat mewakili 

populasi tersebut.  

4. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi atau contoh yang dapat mewakili 

populasi. Dengan demikian hanya sebagian dari jumlah populasi penelitian ini 

ditentukan menjadi sampel. Dalam menentukan besarnya sampel, digunakan 

cara metodologis melalui cara penarikan sampel yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel gugus 

bertahap (cluster sampling). Cluster Sampling adalah teknik sampling  area di 

                                                           
13 Jalaluddin Rahmat, Op.Cit, hal.219 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2011, hal-80 



mana populasi yang berada di daerah besar  dibagi dalam beberapa area yang 

kecil yang jelas batasan batasannya. Selain itu pembagian atau pengelompokan 

seperti tersebut diatas melalui beberapa tahap pengelompokan, karena itu 

dikenal pula dengan nama klaster banyak tahap (multistage). Sampel gugus 

bertahap dipakai karena jumlah populasi yang letaknya sangat tersebar secara 

geografis, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kerangka sampel dari 

semua unsur-unsur yang terdapat dalam populasi.15 

5. Jenis Data  

a. Data Primer : Dalam penelitian ini data primer yg dipakai adalah dengan 

menggunakan kuisioner. Arikunto (2002:128) mengatakan bahwa 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh 

informasi darri responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui. Besarnya jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan 

jumlah standar minimum yaitu minimal 30 sampel. Hal ini dikarenakan, 

sampel yang kurang dari 30 akan memberikan hasil yang kurang konsisten 

sehingga kualitas sampel lebih penting daripada sekedar ukuran.16  

b. Data Sekunder : Data sekunder merupakan data dari studi kepustakaan. 

Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti arsip-arsip dan 

laporan tertulis.  Selain dokumen, data-data penunjang juga dapat 

diperoleh melalui buku-buku, artikel, dan makalah yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.  

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Kuesioner : Mengumpulkan data dengan menyebarkan angket (daftar 

pertanyaan) yang harus diisi responden 

b. Kepustakaan : Mengumpulkan data melalui buku-buku referensi dan 

literatur yang relevan. 

c. Observasi : Mengumpulkan data dengan mencatat data dan keterangan 

yang didapat melalui pengamatan langsung terhadap jalannya eksperimen. 

                                                           
15 Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES 
16 Morisan, M.A. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta. Kencana. Hal. 146 



d. Dokumentasi : Pengambilan data dengan bersumber pada dokumen atau 

berkas-berkas tertulis yang diperoleh dari pihak kelurahan. 

7. Teknik Analisis Data 

Menurut Kriyantono (2006:145) alat ukur disebut reliable bila alat ukur 

tersebut secara konsisten memberi hasil atau jawab yang sama terhadap gejala 

yang sama, walau digunakan berulang kali. Reliabilitas mengandung arti 

bahwa alat ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan 

(dependable), dan tetap/ajeg (consistent). 

Reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur 

sehingga alat ukur itu dapat diukur dan dapat diandalkan. Kriteria 

menyebutkan jika nilai korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0,5 maka 

butir pertanyaan reliabel. Sebagai alat ukur yang digunakan, analisis ini 

dilakukan dengan computer dengan program SPSS 18.0 for windows. 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca. Berdasarkan jenis data yang digunakan yaitu data ordinal, 

maka penelitian ini menggunakan analisis untuk membuktikan hipotesis 

dengan metode korelasi. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi tata 

jenjang Spearman. Tata jenjang spearman digunakan untuk mengukur asosiasi 

antara dua variabel yang kedua-duanya merupakan data ordinal. 

Dalam penelitian ini proses perhitungan korelasi dilakukan menggunakan 

programa SPSS 18.00 for windows. Ouput data berupa tabel akan dibahas 

didalam analisis data lebih lanjut dan mendalam. Koefisien korelasi yang 

diperoleh langsung dengan korelasi tata jenjang Spearman tidak dapat langsung 

dikonsultasikan dengan harga kritis Spearman.Hal ini disebabkan harga kritis 

Apearman hanya berlaku untuk n kurang dari 30 responden. Maka selanjutnya 

akan dipergunakan tabel harga kritis dengan rumus: 

t = rs  

1 – rs2 

Keterangan: 

t = harga signifikasi korelasi 

n = jumlah sampel 



rs = koefisien korelasi tata jenjang spearman 

8. Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang melibatkan pengaruh antarvariabel 

dapat dirumuskan melalui prosedur berikut ini: 

Perumusan hipotesis 

 Ho : ρ = 0   

- Artinya tidak ada hubugan yang signifikan antara aktivitas menonton 

program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TVdengan 

pengetahuankesehatan Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) 

Kabupaten Sukoharjo. 

- Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton 

program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TVdengan perilaku hidup 

sehat bagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten 

Sukoharjo 

 H1 : ρ ≠ 0  

- Artinya ada hubungan yang signifikanantara aktivitas menonton 

program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TVdengan pengetahuan  

kesehatan Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten 

Sukoharjo.  

- Artinya ada hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton 

program acara DR. OZ Indonesia di Trans TV dengan perilaku hidup 

sehat bagi Warga Kelurahan Gedangan (Solo Baru) Kabupaten 

Sukoharjo.  

Analisis data 

Bab ini berisi paparan tentang pengolahan data penelitian, interpretasi serta 

analisis data terkait dengan hipotesis yang diajukan. Analisis dilakukan terhadap 

data aktivitas menonton sebagai variabel independen dan data pengetahuan 

kesehatan serta data perilaku hidup sehat sebagai variabel dependen. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya butir-butir 

pertanyaan dalam merepresentasikan ukuran suatu variabel. Daftar 



pertanyaan yang dibuat pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel 

tertentu, yang mana dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen 

(X) yaitu Aktivitas menonton program acara DR.OZ Indonesia serta terdapat 

dua variabel dependen (Y), yaitu Pengetahuan Kesehatan (Y1) dan Perilaku 

Hidup Sehat (Y2). 

Uji validitas ini dilakukan pada setiap butir pertanyaan, yang mana 

dalam uji validitas, instrumen ini akan dapat dibuktikan valid atau tidaknya 

dalam suatu penelitian sehingga dapat diketahui sebuah instrumen penelitian 

yang dibuat dapat digunakan atau tidak untuk mengukur apa yang akan 

diukur. Dengan demikian validitas, dapat diartikan sebagai tepat tidaknya 

suatu alat ukur digunakan mengukur suatu obyek ukur. 

Untuk mengetahui validitas instrumen maka perlu diadakan uji validitas 

dengan melihat korelasi atau corrected total item correlation dalam program 

SPSS, serta dapat juga dengan menggunakan rumus korelasi Rank-Order 

Spearman. Kriteria uji validitas tersebut dengan menggunakan perbandinagn 

rsdengan rs tabel dimana df = n-2 dengan signifikasi 5% atau 0,05. Jika rs 

tabel <  rs hitung, maka dapat disimpulkan butir pertanyaan tersebut valid. 

Sebaliknya. jika rs tabel >  rshitung  maka butir pertanyaan tersebut tidak 

valid.  

Setelah penelitian dilakukan, peneliti melakukan tabulasi data 

berdasarkan skor/nilai jawaban pada angket/kuesioner yang dihasilkan dari 

responden. Kemudian peneliti melakukan penghitungan dengan 

menggunakan SPSS 18.0 yang mana dibandingkan dengan nilai rs tabel yang 

diperoleh melaui tabel rsrank order Spearman dengan df (dagree of 

freedom)= n-2, jadi df = 93 – 2 = 91 dengan signifikansi 5% atau 0,05, maka 

dihasilkan rs tabel = 0,206. Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel:  

2. Uji Reliabilitas 

Selanjutnya setelah menyelesaikan uji validitas instrumen dan 

menghasilkan nilai/skor yang menyatakan valid atas setiap butir pertanyaan, 

peneliti melakukan uji reliabilitas.Reliabilitas (keandalan) merupakan sebuah 



ukuran konsistensi dan kestabilan responden untuk menjawab butir 

pertanyaan dalam kuesioner. Pada penelitian yang dilakukan disini uji 

reliabilitas dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil uji validitas 

instrumen yang menyatakan valid atas keseluruhan butir pertanyaan, yang 

mana dalam hal ini dilakukan setelah melakukan uji validitas instrumen yang 

ke dua. Uji reliabilitas ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan bahwa 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini memiliki ketetapan 

sehingga mampu mengungkap data yang kelak dapat dipercaya 

keabsahannya. 

Uji reliabilitas penelitian ini dinyatakan reliabel bila terdapat kesamaan 

data pada waktu yang berbeda. Jadi dalam rangka uji ini kita harus 

mendapatkan jawaban yang sama dari responden yang menjadi sasaran dalam 

uji coba kuesioner, ketika kita mengulang lagi menyebarkan kuesioner pada 

saat yang lain. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha, yaitu : 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggnakan rumus 

Cronbach’s Alpha, yaitu : 

 

Dimana : 

r 11   = realibilitas instrument 

k       = banyak butir pertanyaan 

σ2b  = varians total 

∑σ2b = jumlah varians butir 



Adapun kriteria uji reliabilitas tersebut adalah dengan membandingkan 

nilai alpha dengan nilai kritis = 0,60. Dinyatakan jika nilai alpha > 0,60 maka 

disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel. Selanjutnya peneliti 

melakukan penghitungan dengan menggunakan SPSS 18.0 yang mana 

berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen dihasilkan nilai/skor Cronbach's 

Alpha yang kemudian dibandingkan dengan nilai kritis. 

 

3. Analisis Data Uji Korelasi 

Uji korelasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat 

signifikansi antara variabel satu dengan variabel yang lain. Apabila terdapat 

hubungan antara variabel tersebut, maka akan diukur seberapa besar 

hubungan tersebut. Kerekatan hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk 

koefisien korelasi. Tingkat signifikan yang digunakan dalam menyatakan 

apakah kedua variabel mempunyai hubungan dengan syarat sebagai berikut 

(Sujarweni, 2014 : 127) : 

1. Jika sig > 0,05 maka Ho diterima artinya terdapat hubungan. 

2. Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak artinya terdapat hubungan.  

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan suatu hubungan antar variabel. Koefisiensi korelasi memiliki nilai 

antara -1 hingga 1. Sifat nilai koefisien korelasi antara plus (+) atau minus (-). 

Makna sifatkorelasi : 

1. Korelasi positif (+) berarti bahwa jika variabel X1 mengalami kenaikan 

maka variabel X2 akan mengalami, begitu sebaliknya.  

2. Korelasi negatif (-) berarti bahwa jika variabel X2akan mengalami 

kenaikan, begitu sebaliknya. 



Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi dapat 

dikelompokan sebagai berikut (Sujarweni, 2014:127) : 

1) 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah. 

2) 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah. 

3) 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. 

4) 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat. 

5) 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan kuat sekali. 

6) 1 berarti korelasi sempurna. 

4. Uji signifikansi 

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan antara variabel independen 

(X) dengan variabel dependen (Y1), nilai rs tersebut akan dikonsultasikan 

pada tabel distribusi t, dengan mencari jumlah t hitungnya terlebih dahulu 

dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Nilai t sebesar 2,029 dengan tingkat signifikansi 0,05 setelah dikonsultasikan 

dengan memperhatikan derajat kebebasan df= N-2 = 93-2 = 91, dapat di t 

tabel sebesar 1,661. Dengan demikian Ho ditolak karena t hitung lebih besar 



dari t tabel yaitu 2,029 > 1,661.Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton program acara DR.OZ 

INDONESIA di TransTV dengan pengetahuan kesehatan warga Kelurahan 

Gedangan SoloBaru. 

Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ada tidaknya hubungan antara 

aktivitas menonton program acara DR.OZ Indonesia dengan prngetahuan 

kesehatanwarga Kelurahan Gedangan SoloBaru. Peneliti juga menganalisis ada 

tidaknya  hubungan antara aktivitas menonton program acara DR.OZ Indonesia 

dengan  perilaku hidup sehat warga Kelurahan Gedangan SoloBaru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis data yang telah 

diuraikan, maka dapat dikemukakn kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Aktivitas Menonton 

Program Acara DR.OZ Indonesia di TransTV (X) dengan Pengetahuan 

Kesehatan Warga Kelurahan Gedangan SoloBaru (Y1) dengan diperoleh 

korelasi Rank OrderSpearman (rs) sebesar 0,209. Angka tersebut kemudian 

diuji signifikansinya dengan perhitungan Thitung yang menghasilkan2,209. 

Angka Thitung kemudian dibandingkan dengan Ttabel dengan taraf signifikan 

5% yaitu 1,661. Terlihat bahwa Thitung  > Ttabel  (2,209 > 1,661) sehingga Ho 

ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas menonton 

acara DR.INDONESIA maka semakin tinggi pula pengetahuan kesehatan 

warga Kelurahan Gedangan SoloBaru.  

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Aktivitas Menonton Program 

Acara DR.OZ Indonesia di TransTV (X) dengan Perilaku Hidup Sehat Warga 

Kelurahan Gedangan SoloBaru (Y2)   dengan diperoleh korelasi Rank 

OrderSpearman (rs) sebesar 0,136. Angka tersebut kemudian diuji 

signifikansinya dengan perhitungan Thitung yang menghasilkan . Angka 

Thitung kemudian dibandingkan dengan Ttabel dengan taraf signifikan 5% yaitu 

1,661. Terlihat bahwa Thitung  < Ttabel  ( < 1,661) sehingga Ho diterima.  

 

 



Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan data yang diperoleh dilapangan, ada beberapa 

saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak 

yang terkait didalamnya, antara lain: 

1. Acara acara televisi dengan konsep ilmu pengetahuan harus diperbanyak lagi. 

Dengan mengurangi acara acara televisi hiburan yang kurang mendidik, ini 

akan sedikit membantu upaya pemerintah Negara Indonesia untuk 

mencerdaskan anak bangsa. Mayoritas penduduk Indonesia banyak 

mengahabiskan waktu mereka dalam menonton televisi, ini sangat tepat 

sekali apabila tayangan tayangan dalam televisi lebih diseleksi lagi untuk 

kelayakan tayang program acara yang akan masuk dalam televisi supaya tidak 

menjadi boomerang atau menjadi dampak negatif untuk penikmat televisi di 

Indonesia. 

2. Untuk para penikmat televisi khususnya warga Kelurahan Gedangan 

SoloBaru, berbagai saluran televisi semakin banyak menayangkan acara yang 

kurang bermanfaat bagi para penontonnya. Salah satu acara dengan tema ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan seperti DR.OZ Indonesia di 

TransTV inilah yang harus kita pertahankan  ratingnya, yaitu dengan cara kita 

masih setia menontonnya supaya acara ini tidak dihapuskan karena ratingnya 

menurun. Disamping acara yang seperti ini sangat bermanfaat, program ini 

juga dapat mencegah semakin bertambahnya konsep konsep acara yang 

bertemakan hiburan dan tentunya itu kurang bermanfaat bagi para 

penontonya. 

3. Peran penting orang tua dalam memilih acara yang bermanfaat untuk anak-

anaknya juga harus dijaga. Karena lingkungan keluarga adalah lingkungan 

yang akan menjadi faktor nomor satu dalam menjaga perilaku hidup sehat. 

Perilaku memilih tayangan televisi yang sehat dan bermanfaat bagi anggota 

keluarga mereka.  
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