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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian 

Pada penjelasan sebelumnya penelitian ini melukan pengambilan 

data dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada para responden. 

Responden yang diambil untuk penelitian ini ialah siswa-siswi SMAN5 

Balikpapan dimana siswa-siswi ini menurut survei sebelumnya lumayan 

banyak yang menonton program acara Tonight Show NET TV sehingga 

beberapa siswa sekolah ini dianggap cocok menjadi responden dalam 

penelitian ini. Persebaran kuesioner dalam penelitian ini menggukan 

teknik convenience sampling seperti yang dijelakan pada bab I. 

Penelitian ini mempunyai 100 kuesioner yang harus diisi jika ada 

beberapa kuesioner yang tidak terisi ataupun rusak kuesioner itu menjadi 

tidak layak sehingga jumlah kuesioner berkurang dan otomatis 

mempengaruhi jumlah dari responden yang diinginkan. Setelah data yang 

inginkan didapat peneliti langsung sesegera mungkin untuk mengolahnya, 

tahap-tahap untuk mengolah data ialah yang pertama proses pemeriksaan 

(editing), yang kedua pemberian identitas (coding), lalu kemudian proses 

pembenaran (tabulating) dan selanjutnya masuk ketahap analisis data 

dengan bantuan program statistik komputer yang bernama SPSS. Rincian 

data yang telah diolah dengan menggunakan spss dapat dilihat di 

rekapitulasi data. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang deskripsi hasil 

dari persebaran kuesioner yang telah dilakukan. Variabel yang akan 

dibahas adalah Tayangan segment Tonight Versus dalam program Tonight 

Show NET TV yang menjadi X, Daya ingat segment Tonight Versus yang 

menjadi variabel Y1, dan Minat menonton segment Tonight Versus yang 

akan menjadi Y2.  
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Deskripsi hasil penelitiannya sebagai berikut : 

1. Deskripsi Variabel Tayangan Segment Tonight Versus dalam 

Program Tonight Show NET TV  

Tabel 3.1 

  Persebaran persentase responden mendapatkan informasi tentang 

pendidikan    

 

 

 

  

  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan dari tabel 3.1 kita dapat melihat bahwa dalam 

pernyataan “saya mendapatkan informasi tentang pendidikan”  responden 

yang menjawab “Sangat Setuju” dengan pernyataan tersebut ada 49 

responden dengan persentase 49,0% selanjutnya yang menjawab “Setuju” 

ada 38 responden dengan persentase 38,0% lalu yang menjawab “Netral” 

dengan persentasi 7,0% atau berjumlah 7 responden dan sisanya menjawab 

“tidak setuju” ada 6 responden dengan persentase 6,0%. Hasil dari 

pernyataan pertama ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar 

responden menganggap tayangan segment tonight versus dalam acara 

tonight show NET TV memberikan informasi tentang pendidikan dan 

mereka bisa menerima informasi tersebut. 

Tabel 3.2 

Persebaran persentase responden merasa terhibur dengan segment tonight 

versus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 16 16,0 16,0 18,0 

S 41 41,0 41,0 59,0 

SS 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 6 6,0 6,0 6,0 

N 7 7,0 7,0 13,0 

S 38 38,0 38,0 51,0 

SS 49 49,0 49,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Berdasarkan tabel 3.2 dengan pernyataan “saya merasa terhibur 

dengan segment tonight versus” dapat dilihat bahwa jawaban “Sangat 

Setuju” dan “Setuju” sama banyaknya dengan jumlah 41 responden 

dengan persentase 41,0% selanjutnya yang menjawab “Netral” ada 

sebanyak 16 responden dengan persentase 16,0% dan yang menjawab 

“Tidak Setuju” hanya 2 responden dengan persentase 2,0%. Hasil olah 

data ini menunjukan banyaknya siswa SMAN 5 Balikpapan terhibur 

dengan segment tonight versus. 

Tabel 3.3 

Persebaran persentase responden berfikir pertanyaan yang diberikan 

bermacam-macam 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid N 9 9,0 9,0 9,0 

S 50 50,0 50,0 59,0 

SS 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Tabel 3.3 menunjukkan yang menjawab pernyataan “Pertanyaan 

yang diberikan bermacam-macam” dengan jawaban “SangatSetuju” ada 41 

responden dengan persentase 41,0% selanjutnya yang menjawab dengan 

“Setuju” ada 50 responden dengan persentase 50,0% dan sisanya 

menjawab “Netral” hanya 9 responden  dengan persentase 9,0%. Hasil dari 

data diatas menunjukkan bahwa para responden merasa pertanyaan yang 

diberikan di segment tonight versus bermacam-macam. 

Tabel 3.4 

Persebaran persentase responden merasakan suatu segment yang sangat 

mendidik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 

N 26 26,0 26,0 27,0 

S 39 39,0 39,0 66,0 

SS 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 3.4 dengan persebaran persentase responden 

dengan pernyataan suatu segment yang sangat mendidik hampir sebagian 

besar menjwab “Sangat Setuju” berjumlah 34 responden dengan 

persentase 34,0% dan yang menjawab “Setuju” ada 39 responden dengan 

persentase 39,0% selanjutnya yang menjawab “Netral” ada 26 responden 

dengan persentase 26,0% dan sisanya 1 responden menjawab “Sangat 

Tidak Setuju”. Pernyataan suatu segment yang sangat mendidik ini 

direspon baik oleh siswa-siswi di SMAN 5 Balikpapan karena segment 

tersebut mengangkat tema pendidikan. 

Tabel 3.5 

Persebaran persentase responden merasakan jarang adanya segment televisi 

yang seperti ini 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 27 27,0 27,0 29,0 

S 44 44,0 44,0 73,0 

SS 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Tabel 3.5 berisi pernyataan tentang “jarang adanya segment 

televisi yang seperti ini”, sebagian responden menjawab “Sangat Setuju” 

berjumlah 27 dengan persentase 27,0% lalu yang menjawab “Setuju” ada 

44 responden dengan persentase 44,0% setelah itu yang menjawab 

“Netral” ada 27 responden dengan persentase 27,0% dan sisanya yang 

menjawab “Tidak Setuju” ada 2 responden dengan persentase 2,0%. 

Penjelasan tersebut bisa diartikan para responden benar-benar merasakan 

bahwa jarang adanya segment di televisi yang seperti salah satu segment 

tonight show.  

Tabel 3.6 

Persebaran persentase responden bahwa menurut responden pembawa kuis 

dan pesertanya menarik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 15 15,0 15,0 17,0 

S 49 49,0 49,0 66,0 

SS 34 34,0 34,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dengan pernyataan “pembawa kuis 

dan pesertanya menarik” menunjukkan yang menjawab dengan “Sangat 

Setuju” ada 34 responden dengan persentase 34,0% sedangkan yang 

menjawab “Setuju” ada 49 responden dengan persentase 49,0% 

selanjutnya yang menjawab pernyataan tersebut dengan jawaban “Netral” 

ada 15 responden dengan persentase 15,0% dan sisanya menjawab “Tidak 

Setuju” ada 2 responden dengan persentase 2,0%. Hasil dari olah data 

tersebut bisa disimpulkan bahwa para responden menganggap pembawa 

kuis dan perserta di segment tonight versus ini menarik untuk di tonton.  

Tabel 3.7 

Persebaran persentase responden bahwa responden merasakan segment ini 

menambahkan wawasan dalam segi pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 3,0 3,0 3,0 

N 10 10,0 10,0 13,0 

S 47 47,0 47,0 60,0 

SS 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Persebaran kuesioner dengan pernyataan bahwa segment tonight 

versus menambahkan wawasan dalam segi pendidikan memperoleh hasil 

data sebagai berikut, yang menjawab “Sangat Setuju” ada 40 responden 

dengan persentase 40,0% yang menjawab “Setuju” ada 47 responden 

dengan persentase 47,0% selanjutnya 10 responden menjawab “Netral” 

dengan persentase 10,0% dan sisanya 3 responden menjawab “Tidak 

Setuju” dengan persentase 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

banyak responden merespon baik segment ini dan berfikir bahwa segment 

ini memberikan wawasan dalam segi pendidikan. 

Tabel 3.8 

Persebaran persentase responden bahwa responden mengetahui bintang 

tamu yang diajak bermain variatif 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 1,0 1,0 1,0 

N 20 20,0 20,0 21,0 
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S 47 47,0 47,0 68,0 

SS 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasakan tabel 3.8 dari hasil tersebut bisa dilihat yang menjawab 

pernyataan ini dengan jawaban “Sangat Setuju” ada 32 responden dengan 

persentase 32,0% lalu yang menjawab “Setuju” ada 47 responden dengan 

persentase 47,0% yang menjawab “Netral” ada 20 responden dengan 

persentase 20,0% dan sisanya 1 responden menjawab “Tidak Setuju” 

dengan persentase 1,0%. Hal tersebut menunjukan bahwa para responden 

melihat atau mengetahui bintang tamu yang diajak bermain dalam segment 

ini bervariatif. 

Tabel 3.9 

Persebaran persentase responden berfikir masyarakat mendapatkan 

wawasan tentang pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 6 6,0 6,0 6,0 

N 17 17,0 17,0 23,0 

S 43 43,0 43,0 66,0 

SS 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat yang menjawab pernyataan 

tersebut dengan jawaban “Sangat Setuju” ada 34 responden dengan 34,0% 

selanjutnya 43 responden menjawab “Setuju” dengan persentase 43,0% 

lalu ada 17 responden yang menjawab “Netral” dengan persentase 17,0% 

dan sisanya 6 responden menjawab “Tidak Setuju” dengan persentase 

6,0%. Hal tersebut bisa disimpulkan responden berfikir kalau masyarakat 

banyak mendapatkan wawasan tentang pendidikan jika menonton 

tayangan segment tersebut. 

Tabel 3.10 

Persebaran persentase responden merasakan waktu untuk segment ini 

kurang lebih hanya 15 menit 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 
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N 48 48,0 48,0 50,0 

S 42 42,0 42,0 92,0 

SS 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Persebaran kuesioner dengan pernyataan waktu untuk segment ini 

kurang lebih hanya 15 menit yang menjawab “Sangat Setuju” ada 8 

responden dengan persentase 8,0% lalu yang menjawab “Setuju” ada 42 

responden dengan persentase 42,0% setelah itu yang menjawab “Netral” 

ada 48 responden dengan persentase 48,0% dan sisanya menjawab “Tidak 

Setuju” ada 2 responden dengan persentase 2,0%. Hasil data yang sudah 

diperoleh ini bisa disimpulkan bahwa sebagian dari responden menyadari 

bahwa segment tersebut kurang lebih berdurasi 15 menit. 

Tabel 3.11 

Persebaran persentase responden melihat Banyaknya bintang radio yang 

diajak bermain dalam segment tonight versus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 4 4,0 4,0 4,0 

N 35 35,0 35,0 39,0 

S 41 41,0 41,0 80,0 

SS 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil perolehan data diatas yang menjawab pernyataan 

tersebut dengan “Sangat Setuju” ada 20 responden dengan persentase 

20,0% lalu yang menjawab “Setuju” ada 41 responden dengan persentase 

41,0% setelah itu yang menjawab “Netral” ada 35 responden dengan 

persentase 35,0% dan sisanya yang menjawab “Tidak Setuju” ada 4 

responden dengan persentase 4,0%. Hasil dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian dari responden melihat yang diajak bermain 

di dalam segment ini kebanyakan bintang radio. 

Tabel 3.12 

Persebaran persentase responden melihat Desta, vincent, dan 1 bintang tamu 

menjadi peserta yang heboh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 14 14,0 14,0 16,0 

S 43 43,0 43,0 59,0 

SS 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil dari perolehan data dalam pernyataan ini ada yang menjawab 

“Sangat Setuju” ada 41 responden dengan 41,0% lalu yang menjawab 

“Setuju” ada 43 responden dengan persentase 43,0% setelah itu yang 

menjawab “Netral” 14 responden dengan persentase 14,0% dan sisanya 

yang menjawab “Tidak Setuju” ada 2 responden dengan persentase 2,0%. 

Responden dalam hal ini melihat bahwa vincent, desta, dan salah satu 

bintang tamu menjadi peserta yang heboh dalam segment ini dan itu lah 

yang telah dilihat oleh para responden. 

Tabel 3.13 

Persebaran persentase responden melihat cara menjawab dalam segment 

tonight versus adalah rebutan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 8 8,0 8,0 10,0 

S 44 44,0 44,0 54,0 

SS 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Jawaban para responden untuk pernyataan ini adalah 46 responden 

menjawab “Sangat Setuju” dengan persentase 46,0% lalu yang menjawab 

“Setuju” ada 44 responden dengan persentase 44,0% lanjut yang 

menjawab “Netral” ada 8 responden dengan persentase 8,0% dan sisanya 2 

responden menjawab “Tidak Setuju” dengan persentase 2,0%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa para responden melihat cara jawab dalm segment ini 

adalah rebutan. 

Tabel 3.14 

Persebaran persentase responden melihat Bila skor seri maka akan 

diberikan pertanyaan tambahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 17 17,0 17,0 19,0 

S 50 50,0 50,0 69,0 

SS 31 31,0 31,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil dari olah data tersebut bisa di baca seperti ini, yang 

menjawab “Sangat Setuju” ada 31 responden dengan persentase 31,0% 

lalu yang menjawab “Setuju” ada 50 responden dengan persentase 50,0% 

lanjut yang menjawab “Netral” ada 17 responden dengan persentase 

17,0% dan sisanya menjawab “Tidak Setuju” ada 2 responden dengan 

persentase 2,0%. Para responden kebanyakan menjawab dengan “Setuju” 

itu berarti sebagian dari responden melihat apabila skor yang didapatkan 

peserta seri atau seimbang maka akan diberikannya pertanyaan tambahan. 

Tabel 3.15 

Persebaran persentase responden menyaksikan penonton dirumah bisa 

memberikan pertanyaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 

TS 1 1,0 1,0 2,0 

N 12 12,0 12,0 14,0 

S 40 40,0 40,0 54,0 

SS 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Data primer diolah dan hasilnya dapat dilihat di tabel 3.15 yaitu 

responden yang menjawab dengan jawaban “Sangat Setuju” ada 46 

responden dengan persentase 46,0% lalu yang menjawab dengan “Setuju” 

ada 40 responden dengan persentase 40,0% selanjutnya yang menjawab 

“Netral” ada 12 responden dengan persentase 12,0% dan sisanya ada yang 

menjawab dengan “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju” masing 

masing ada 1 responden dengan persentase 1,0%. Hal tersebut bisa 

diartikan dengan para responden ini melihat bahwa para penonton dirumah 

bisa ikut memberikan pertanyaan untuk segment ini. 

Dari 15 pernyataan diatas yang mencakup variabel Tayangan 

segment Tonight Versus dalam program Tonight Show NET TV dapat 

ditentukan interval menurut perolehan data yang telah diolah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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 Keterangan : 

i = Lebar Interval 

R = Jarak Pengukuran 

k = Jumlah Interval 

Dari perhitungan diatas didapatkan lima kategori nilai yang berkisar pada 

klasifikasi berikut: 

Sangat Setuju = 65 - 77 

Setuju = 52 - 64 

Netral = 39 - 51 

Tidak Setuju = 26 - 38 

Sangat Tidak Setuju = 13 – 25 

Tabel 3.16 

Persentase responden pada variabel Tayangan segment Tonight Versus 

dalam program Tonight Show NET TV 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 65 – 77  34 34,0% 

Setuju 52 – 64 60 60,0% 

Netral 39 – 51 6 6,0% 

Tidak Setuju 26 – 38 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 13 – 25 0 0% 

Jumlah 100 100% 

 

Berdasarkan jumlah akumulasi data terhadap variabel x yaitu 

segment Tonight Versus dalam tayangan Tonight Show NET TV, dapat 

dilihat responden banyak yang merespon dengan baik tayangan ini 
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khususnya segment Tonight Versus dengan cara mengisi setiap pernyataan 

yang ada dengan jumlah persentase tertinggi 60 responden dengan 

persentase 60,0% sangat setuju dengan pernyataan ini dan 34 responden 

dengan persentase 34,0% memilih setuju dengan pernyataan tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa para responden pernah menyaksikan tayangan 

segment Tonight Versus ini sehingga banyak diantaranya yang bisa 

menjawab pernyataan-pernyataan yang ada. 

2. Deskripsi variabel daya ingat segment tonight show 

Tabel 3.17 

Persebaran persentase responden merasa Pertanyaan dalam segment tonight 

show masuk ke dalam pikiran saya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 21 21,0 21,0 23,0 

S 40 40,0 40,0 63,0 

SS 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan olah data diatas hasil data yang diperoleh ialah 37 

responden menjawab “Sangat Setuju” ada 37 dengan persentase 37,0% 

lalu yang menjawab “Setuju” ada 40 responden dengan persentase 40,0% 

selanjutnya yang menjawab “Netral” ada 21 responden dengan persentase 

21,0% dan sisanya 2 responden menjawab “Tidak Setuju” dengan 

persentase 2,0%. Perolehan data yang didapat bisa disimpulkan bahwa 

pertanyaan dari segment tonight versus secara tidak sadar masuk kedalam 

pikiran para responden.  
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Tabel 3.18 

Persebaran persentase responden merasa mampu menjawab pertanyaan 

yang diberikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 30 30,0 30,0 32,0 

S 45 45,0 45,0 77,0 

SS 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil data yang sudah diolah yang ada di tabel 3.18 dapat dibaca 

seperti ini, responden yang menjawab “Sangat Setuju” ada 23 responden 

dengan persentase 23,0% lalu yang menjawab “Setuju” ada 45 responden 

dengan persentase 45,0% lanjut yang menjawab pernyataan ini dengan 

“Netral” ada 30 responden dengan persentase 30,0% dan sisanya 2 

responden menjawab “Tidak Setuju” dengan persentase 2,0%. Bisa 

disimpulkan bahwa para responden merespon semua pertanyaan yang ada 

di segment tonight versus ini, mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut 

tetapi bisa juga mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang 

ada di segment tersebut.  

Tabel 3.19 

Persebaran persentase responden merasa Soal yang diberikan ada beberapa 

yang saya ingat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 4 4,0 4,0 4,0 

N 20 20,0 20,0 24,0 

S 49 49,0 49,0 73,0 

SS 27 27,0 27,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil olah data diatas menunjukkan bahwa 27 responden memilih 

jawaban “Sangat Setuju” dengan persentase 27,0% lalu yang menjawab 

“Setuju” ada 49 responden dengan persentase 49,0% setelah itu yang 

menjawab dengan “Netral” ada 20 responden dengan persentase 20,0% 

dan yang terakhir menjawab “Tidak Setuju” ada 4 responden dengan 

persentase 4,0%. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian responden ada yang ingat dengan beberapa pertanyaan yang ada 

di segment tonight versus ini.  

 

Tabel 3.20 

Persebaran persentase responden melihat Situasi dalam segment tonight 

versus seperti situasi cerdas cermat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 13 13,0 13,0 15,0 

S 41 41,0 41,0 56,0 

SS 44 44,0 44,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasakan tabel 3.20 para responden yang menjawab pernyataan 

ini dengan jawaban “Sangat Setuju” ada 44 responden dengan persentase 

44,0% lalu yang menjawab “Setuju” ada 41 responden dengan persentase 

41,0% lanjut yang menjawab dengan “Netral” ada 13 responden dengan 

jumlah persentase 13,0% dan sisanya yang menjawab “Tidak Setuju” ada 

2 responden dengan persentase 2,0%. Hasil dari pengolahan data tersebut 
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bisa dilihat bahwa para responden melihat situasi saat segment tersebut 

seperti layaknya cerdas cermat. 

Tabel 3.21 

Persebaran persentase responden merasa tingkat kesulitan dalam segment 

tonight versus bermacam-macam 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid N 32 32,0 32,0 32,0 

S 40 40,0 40,0 72,0 

SS 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil dari olah data diatas menunjukkan bahwa yang menjawab 

“Sangat Setuju” ada 28 responden dengan persentase 28,0% setelah itu 

yang menjawab dengan “Setuju” ada 40 responden dengan persentase 

40,0% dan sisanya menjawab “Netral” ada 32 responden dengan 

persentase 32,0%. Berdasarkan hasil tersebut bisa dilihat bahwa para 

responden kebanyakan merasakan tingkat kesulitan dari soal-soal segment 

tonight versus ini bermacam-macam.  

Tabel 3.22 

Persebaran persentase responden merase mampu mengingat-ingat jawaban 

dari soal yang diberikan  

Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 

TS 7 7,0 7,0 8,0 

N 45 45,0 45,0 53,0 

S 30 30,0 30,0 83,0 

SS 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 
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Berdasarkan hasil olah data diatas dapat dilihat yang menjawab 

“Sangat Setuju” ada 17 responden dengan persentase 17,0% setelah itu 

yang menjawab “Setuju” ada 30 responden dengan persentase 30,0% lalu 

yang menjawab pernyataan ini dengan “Netral” ada 45 responden dengan 

persentase 45,0% lanjut yang menjawab “Tidak Setuju” ada 7 responden 

dengan persentase 7,0% dan sisanya 1 responden menjawab dengan 

“Sangat Tidak Setuju” dengan persentase 1,0%. Hasil tersebut bisa 

disimpulkan bahwa sebagian dari responden merasa mampu mengingat 

jawaban dari pertanyaan yang ada disegment tonight versus walaupun 45 

responden merasa netral dengan pernyataan ini, bisa jadi mereka bisa 

mengingat tetapi beberapa pertanyaan tidak bisa mengingatnya. 

Tabel 3.23 

Persebaran persentase responden melihat Jawaban peserta tonight versus 

bermacam-macam 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 16 16,0 16,0 18,0 

S 52 52,0 52,0 70,0 

SS 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil olah data diatas dapat di artikan seperti berikut, yang 

menjawab “Sangat Setuju” ada 30 responden dengan persentase 30,0% 

lalu yang menjawab “Setuju” ada 52 responden dengan persentase 52,0% 

setelah itu yang menjawab “Netral” ada 16 responden dengan persentase 

16,0% dan sisanya 2 responden menjawab “Tidak Setuju” dengan 

persentase 2,0%. Dari penjabaran tersebut para responden menyadari 

bahwa jawaban-jawaban dari peserta segment tonight versus bermacam-

macam ataupun dengan jawaban yang membuat tertawa. 
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Tabel 3.24 

Persebaran persentase responden melihat daya ingat peserta masih bagus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 3,0 3,0 3,0 

N 20 20,0 20,0 23,0 

S 46 46,0 46,0 69,0 

SS 31 31,0 31,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Persebaran persentase responden pada pernyataan ini yang 

menjawab “Sangat Setuju” ada 31 responden dengan persentase 31,0% 

setelah itu yang menjawab “Setuju” ada 46 responden dengan persentase 

46,0% lanjut yang menjawab “Netral” ada 20 responden dengan 

persentase 20,0% dan sisanya menjawab “Tidak Setuju” ada 3 responden 

dengan persentase 3,0%. Dari hasil penjabaran diatas dapat disimpulkan 

para responden memperhatikan jawaban-jawaban para peserta segment 

tonight show ada beberapa yang benar dan itu menunjukkan bahwa daya 

ingat dari peserta masih bagus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

lama sekali dilewati 

Tabel 3.25 

Persebaran persentase responden merasa Ada beberapa soal yang tidak bisa 

dijawab 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 

TS 12 12,0 12,0 13,0 

N 44 44,0 44,0 57,0 

S 33 33,0 33,0 90,0 

SS 10 10,0 10,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan dari tabel 3.25 dapat dijelaskan bahwa yang 

menjawab “Sangat Setuju” ada 10 responden dengan persentase 10,0% 

lalu yang menjawab “Setuju” ada 33 responden dengan persentase 33,0% 

setelah itu yang menjawab “Netral” ada 44 responden dengan persentase 

44,0% lanjut yang menjawab “Tidak Setuju” ada 12 responden dengan 

persentase 12,0% dan sisanya yang menjawab dengan “Sangat Tidak 

Setuju” ada 1 responden dengan persentase 1,0%. Penjelasan tersebut bisa 

disimpulkan bahwa sebagian dari responden merasa tidak bisa menjawab 

beberapa soal yang ada di segment tonight show.  

Tabel 3.26 

Persebaran persentase responden merasa Pertanyaan yang diberikan 

tergolong susah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 7 7,0 7,0 7,0 

TS 25 25,0 25,0 32,0 

N 47 47,0 47,0 79,0 

S 16 16,0 16,0 95,0 

SS 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil dari perolehan data yang sudah diolah di tabel 3.26 dapat 

dilihat yang menjawab “Sangat Setuju” ada 5 responden dengan 

persentase 5,0% yang menjawab “Setuju” ada 16 responden dengan 

persentase 16,0% lanjut yang menjawab “Netral” ada 47 responden 

dengan persentase 47,0% setelah itu yang menjawab “Tidak Setuju” ada 

25 responden dengan persentase 25,0% dan sisanya 7 responden 

menjawab “Sangat Tidak Setuju” dengan persentase 7,0%.  Penjabaran 
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tersebut bisa disimpulkan bahwa para responden ada yang merasa 

pertanyaan di segment tonight versus ini tergolong mudah dan ada juga 

yang merasa pertanyaan di segment tonight versus ini tergolong susah. 

Hasil dari 10 pernyataan dalam variabel daya ingat segment tonight 

versus dapat ditentukan intervalnya berdasarkan persebaran nilai dari 

penelitan yang peneliti teliti ini, penetapan interval pada variabel ini 

sebagai berikut: 

  
 

 
 
(    ) (    )

 
= 8 

Keterangan : 

i = Lebar Interval 

R = Jarak Pengukuran 

k = Jumlah Interval 

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas didapatkan lima kategori nilai 

berdasarkan pada klasifikasi berikut: 

Sangat Setuju = 49 - 58 

Setuju = 39 - 48 

Netral = 29 - 38 

Tidak Setuju = 19 - 28 

Sangat Tidak Setuju = 9 - 18 

Data dari akumulasi nilai variabel Y1 yang diperoleh dari jawaban para 

responden atas pernyataan variabel Y1 ini ditampilkan di tabel berikut ini: 
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Tabel 3.27 

Persentase responden berdasarkan variabel daya ingat segment tonight 

versus 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 49 – 58   0 0% 

Setuju 39 – 48  44 44,0% 

Netral 29 – 38  55 55,0%  

Tidak Setuju 19 – 28  1 1,0% 

Sangat Tidak Setuju 9 – 18 0  0% 

Jumlah 100 100 % 

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan perolehan hasil akumulasi nilai dari valiabel Y1 yaitu 

tentang daya ingat segment tonight versus dapat dilihat bahwa hasilnya 

para responden sebagian masuk ke kategori “Setuju” dengan perolehan 44 

frekuensi dengan persentase 44,0% dalam variabel ini dan sebagiannya 

lagi masuk kedalam kategori “Netral” mendapatkan 55 frekuensi dengan 

persentase 55,0% dan sisanya 1 frekuensi masuk kedalam kategori “Tidak 

Setuju” dengan persentase 1,0%. Dari hasil tersebut bahwa para responden 

merespon pertanyaan-pertanyaan dari segment tonight versus ini dan 

beberapa responden ada yang ingat dengan jawaban-jawaban dari segment 

ini dan ada juga beberapa yang tidak ingat dengan jawaban maupun soal 

yang diberikan.  

3. Deskripsi variabel Minat menonton segment Tonight Versus 

Tabel 3.28 

Persebaran persentase responden selalu menantikan segment tonight versus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 

TS 7 7,0 7,0 9,0 

N 49 49,0 49,0 58,0 
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S 24 24,0 24,0 82,0 

SS 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 3.28 diatas para 

responden yang menjawab “Sangat Setuju” ada 18 responden dengan 

persentase 18,0% lalu yang menjawab dengan “Setuju” ada 24 responden 

dengan persentase 24,0% selanjutnya yang menjawab dengan “Netral” ada 

49 responden dengan persentase 49,0% setelah itu responden yang 

menjawab dengan “Tidak Setuju” ada 7 responden dengan persentase 

7,0% dan sisanya menjawab “Sangat Tidak Setuju” ada 2 responden 

dengan persentase 2,0%. Dari perolehan hasil data diatas bisa disimpulkan 

bahwa sebagian responden merasa netral dengan pernyataan ini tetapi 

sebagian lagi ada yang menantikan segment ini.  

Tabel 3.29 

Persebaran persentase responden Ingin mengetahui siapa bintang tamu yang 

akan diajak bermain 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1,0 1,0 1,0 

TS 6 6,0 6,0 7,0 

N 36 36,0 36,0 43,0 

S 36 36,0 36,0 79,0 

SS 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Perolehan data yang sudah diolah seperti tabel 3.29 diatas yang 

menjawab “Sangat Setuju” dengan pernyataan ini ada 21 responden 

dengan persentase 21,0% lalu yang menjawab dengan “Setuju” ada 36 

responden dengan persentase 36,0% lanjut yang menjawab pernyataan ini 

dengan jawaban “Netral” ada 36 responden dengan persentase 36,0% 

setelah itu yang menjawab dengan “Tidak Setuju” ada 6 responden dengan 
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persentase 6,0% dan yang terakhir yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” 

ada 1 responden dengan persentase 1,0%. Dari penjabaran diatas bisa 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden ingin mengetahui siapa 

bintang tamu yang akan diajak bermain dalam segment ini agar mereka 

bisa tau seru tidaknya segment ini jika bintang tamunya lucu atau tidak 

lucu. 

Tabel 3.30 

Persebaran persentase responden Selalu ingin menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 3,0 3,0 3,0 

N 24 24,0 24,0 27,0 

S 49 49,0 49,0 76,0 

SS 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 3.30 para responden yang 

menjawab “Sangat Setuju” dengan pernyataan ini ada 24 responden 

dengan persentase 24,0%, yang menjawab “Setuju” ada 49 responden 

dengan persentase 49,0% dan yang menjawab “Netral” ada 24 responden 

dengan persentase 24,0% sedangkan yang menjawab “Tidak Setuju” ada 3 

responden dengan persentase 3,0%. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden selalu ingin menjawab pertanyaan yang 

diberikan pada saat segment tonight versus berlangsung, beberapa orang 

yang netral yang tidak selalu ingin menjawab pertanyaan maupun ingin 

selalu menjawab pertanyaan dan hanya sebagian kecil yang tidak selalu 

ingin ikut menjawab pertanyaan yang diberikan pada saat segment tonight 

versus. 

Tabel 3.31 
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Persebaran persentase responden pada pernyataan ”Ingin ikut menjawab 

pertanyaan” 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 6 6,0 6,0 6,0 

N 39 39,0 39,0 45,0 

S 36 36,0 36,0 81,0 

SS 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Tabel di atas menunjukan bahwa responden yang menjawab 

pernyataan ini dengan “Sangat Setuju” ada 19 responden dengan 

persentase 19,0%, yang menjawab “Setuju” ada 36 responden dengan 

persentase 19,0% kemudian yang menjawab “Netral” terdapat 39 

responden dengan persentase 39,0% dan yang menjawab “Tidak Setuju” 

ada 6 responden dengan persentase 6,0%. Berdasarkan keterangan diatas 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden netral dengan 

pernyataan ini, kemudian ada banyak responden juga yang ingin ikut 

menjawab pertanyaan pada saat segment tonight show tersebut tetapi ada 

beberapa responden yang tidak ingin ikut menjawab pertanyaan. 

Tabel 3.32 

Persebaran persentase persponden pada pernyataan “Tertawa jika peserta 

salah saat menjawab soal” 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 

TS 9 9,0 9,0 11,0 

N 36 36,0 36,0 47,0 

S 29 29,0 29,0 76,0 

SS 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 
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Berdasarkan tabel di atas terdapat 24 responden dengan persentase 

24,0% yang menyatakan “Sangat Setuju” dengan pernyataan tersebut, 

kemudian ada 29 responden dengan persentase 29,0% yang “Setuju” 

dengan pernyataan tersebut, setelah itu 36 responden dengan 36,0% yang 

menyatakan “Netral” dan yang menyatakan “Tidak Setuju” ada 9 

responden dengan persentase 9,0% serta terdapat 2 responden dengan 

persentase 2,0% yang menyatakan “Sangat Tidak Setuju” dengan 

pernyataan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar reponden menyatakan netral pada pernyataan Tertawa jika peserta 

salah dalam menjawab soal. 

Tabel 3.33 

Persebaran persentase persponden pada pernyataan “Tertarik dengan 

segment yang membawa tema pendidikan” 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 4 4,0 4,0 4,0 

N 17 17,0 17,0 21,0 

S 45 45,0 45,0 66,0 

SS 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Dari data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

responden yang menyatakan “Sangat Setuju” pada pernyataan tersebut 

terdapat 34 responden dengan persentase 34,0%, terdapat 45 responden 

dengan persentase 45,0% yang  “Setuju” dan 17 responden dengan 

persentase 17,0% yang menyatakan “Netral” kemudian terdapat 4 

responden dengan persentase 4,0% yang “Tidak Setuju” dengan 

pernyataan ini. Dapat disimpulkan bahwa responden tertarik dengan 

segment yang membawa tema pendidikan dan hanya bebrapa responden 

yang tidak tertarik dengan segment yang membawa tema pendidikan. 
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Tabel 3.34 

Persebaran persentase persponden pada pernyataan “Ingin menonton lagi 

karena membawa kelucuan dan mendidik” 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2,0 2,0 2,0 

N 21 21,0 21,0 23,0 

S 38 38,0 38,0 61,0 

SS 39 39,0 39,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Pada tabel di atas menyatakan bahwa 39 responden dengan 39,0% 

“Sangat Setuju” pada pernyataan “Ingin menonton lagi karena membawa 

kelucuan dan mendidik”. 39 responden dengan persentase 38,0% 

menyatakan “Setuju”, 21 responden dengan persentase 21,0% yang 

menyatakan “Netral” dan 2 responden dengan persentase 2,0% yang 

menyatakan “Tidak Setuju” dengan pernyataan tersebut. Dari penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa responden ingin menonton lagi segment 

tonight versus karena membawa kelucuan dan mendidik. Terdapat 

beberapa responden yang netral dengan pernyataan tersebut dan hanya 2 

responden yang tidak ingin menonton lagi tayangan tersebut. 

Tabel 3.35 

Persebaran persentase persponden pada pernyataan “Tingkah laku peserta 

menggemaskan” 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 

TS 2 2,0 2,0 4,0 

N 33 33,0 33,0 37,0 

S 40 40,0 40,0 77,0 

SS 23 23,0 23,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Tabel di atas menyatakan bahwa responden yang menyatakan 

“Sangat Setuju” ada 23 responden dengan persentase 23,0%, responden 

yang “Setuju” ada 40 responden dengan persentase 40,0%, 33 responden 

dengan persentase 33,0% yang  “Netral” dan responden yang “Tidak 

Setuju” ada 2 responden dengan persentase 2,0% serta terdapat 2 

responden dengan persentase 2,0% yang “Sangat Tidak Setuju” dengan 

pernyataan tersebut. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

sebagian besar setuju dengan pernyataan ini dan melihat bahwa tingkah 

laku para peserta pada saat segment tonight versus memang 

menggemaskan sehingga membuat penonton di rumah maupun di studio 

menjadi tertawa. 

Tabel 3.36 

Persebaran persentase responden pada pernyataan “Jawaban yang membuat 

tertawa yang diberikan oleh peserta” 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2,0 2,0 2,0 

TS 1 1,0 1,0 3,0 

N 24 24,0 24,0 27,0 

S 45 45,0 45,0 72,0 

SS 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan pada perolehan data yang sudah diolah di atas 

responden yang menjawab “Sangat Setuju” ada 28 responden dengan 

persentase 28,0% lalu yang menjawab  “Setuju” ada 45 responden dengan 

persentase 45,0% lanjut yang menjawab dengan “Netral” ada 24 

responden dengan persentase 24,0% setelah itu yang menjawab “Tidak 

Setuju” ada 1 responden dengan persentase 1,0% dan sisanya 2 responden 

menjawab “Sangat Tidak Setuju” dengan persentase 2,0%. Hasil dari 
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penjabaran di atas bisa disimpulkan bahwa para responden merasa 

jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta tonight versus memang 

membuat tertawa.  

Tabel 3.37 

Persebaran persentase responden pada pernyataan “Saya merasa terhibur 

dengan segment tonight versus” 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 3,0 3,0 3,0 

N 17 17,0 17,0 20,0 

S 40 40,0 40,0 60,0 

SS 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018  

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang menjawab “Sangat Setuju” 

pada pernyataan ini ada 40 responden dengan 40,0% lalu yang menjawab 

“Setuju” ada 40 responden dengan persentase 40,0% lanjut yang 

menjawab “Netral” ada 17 responden dengan persentase 17,0% dan 

sisanya menjawab “Tidak Setuju” ada 3 responden dengan persentase 

3,0%. Dari hasil pengolahan data pada pernyataan ini dapat disimpulkan 

bahwa para responden merasa terhibur dengan segment tonight versus ini 

karena segmentnya yang menarik dan mengangkat tema pendidikan dan 

juga memberikan tawa untuk para penontonnya. 

Tabel 3.38 

Persebaran persentase responden pada pernyataan “Tertawa saat peserta 

keluar menggunakan Kostum seragam anak SD” 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3,0 3,0 3,0 

TS 6 6,0 6,0 9,0 

N 32 32,0 32,0 41,0 

S 30 30,0 30,0 71,0 
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SS 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 3.38 hasil datanya adalah yang menjawab 

“Sangat Setuju” ada 29 responden dengan persentase 29,0% lalu yang 

menjawab “Setuju” ada 30 responden dengan persentase 30,0% lanjut 

yang menjawab “Netral” ada 32 responden dengan persentase 32,0% 

setelah itu yang menjawab “Tidak Setuju” ada 6 responden dengan 

persentase 6,0% dan sisanya 3 responden menjawab “Sangat Tidak 

Setuju” dengan persentase 3,0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa para 

responden merasa lucu saat melihat para peserta segment ini keluar dengan 

menggunakan kostum seragam anak SD dimana pada segment ini para 

peserta memang diwajibkan untuk memakai seragam tersebut untuk lebih 

menyakinkan penonton bahwa segment tersebut dibuat menyerupai cerdas 

cermat anak SD. 

Berdasarkan 11 pernyataan yang berhubungan dengan variabel 

minat menonton segment tonight versus ini dapat ditentukan interval 

berdasarkan persebaran nilai yang ditemukan dari penelitian ini. 

Perhitungan interval pada variabel ini sebagai beikut: 

   
 

 
 
(    ) (    )

 
=8,8 dibulatkan menjadi 9 

Keterangan : 

i = Lebar Interval 

R = Jarak Pengukuran 

k = Jumlah Interval 

Dari perhitungan interval diatas didapatkan kategori nilai sebagai berikut: 

Sangat Setuju = 50 - 59 

Setuju = 40 - 49 
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Netral = 30 - 39 

Tidak Setuju = 20 - 29 

Sangat Tidak Setuju = 10 – 19 

  Perolehan data akumulasi dari nilai variabel Y2 yang diambil dari 

jawaban responden atas pertanyaan tentang variabel minat menonton 

segment tonight versus, ditampilkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.39 

Persentase responden berdasarkan “minat menonton segment tonight versus” 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

Sangat Setuju 50 – 59  16 16,0% 

Setuju 40 – 49 53 53,0% 

Netral 30 – 39 28 28,0% 

Tidak Setuju 20 – 29 2 2,0% 

Sangat Tidak Setuju 10 – 19 1 1,0% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: data primer diolah 2018 

  Berdasarkan persentase responden pada tabel 3.39 di atas dapat 

dilihat responden yang “Sangat Setuju” dengan pernyataan pada varibel ini 

ada 16 responden dengan persentase 16,0% lalu yang “Setuju” ada 53 

responden dengan persentase 53,0% lanjut responden yang “Netral” 

dengan pernyataan pada varibel ini ada 28 responden dengan persentase 

28,0% setelah itu yang “Tidak Setuju” ada 2 responden dengan persentase 

2,0% dan sisanya 1 responden “Sangat Tidak Setuju” dengan persentase 

1,0%. Pada variabel “minat menonton segment tongiht versus” para 

responden sebagian besar “Setuju” dengan pernyataan-pernyataan yang 

terkait dengan variabel ini, maka dari itu dapat diartikan tingginya minat 

responden dalam menonton segment tonight versus pda tonight show NET 

TV. 
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C. Tabulasi Silang (crosstab) dan Korelasi (correlation) 

1. Pengaruh variabel segment tonight versus (X) terhadap variabel 

daya ingat segment tonight versus (Y1) 

Berikut ini adalah hasil dari tabulasi silang antara variabel segment 

tonight versus (X) terhadap variabel daya ingat segment tonight versus 

(Y1) berdasarkan hasil data yang didapatkan:  

a. Tabulasi silang variabel (X) dengan variabel (Y1) 

 

 Tabel 3.40 

 Tabulasi Silang Variabel segment tonight versus (X) dan Variabel 

daya ingat segment tonight versus (Y1) 

 

Segment tonight versus * daya ingat Crosstabulation 

 

Daya ingat 

Total 

TIDAK 

SETUJU NETRAL SETUJU 

segment tonight 

versus 

NETRAL Count 0 6 0 6 

% of Total 0,0% 6,0% 0,0% 6,0% 

SETUJU Count 1 41 18 60 

% of Total 1,0% 41,0% 18,0% 60,0% 

SANGAT 

SETUJU 

Count 0 8 26 34 

% of Total 0,0% 8,0% 26,0% 34,0% 

Total Count 1 55 44 100 

% of Total 1,0% 55,0% 44,0% 100,0% 

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan data dari tabulasi silang pada 

tabel 3.40 dapat diketahui hasil dari keterkaitan antara variabel segment 

tonight show (X) dengan variabel daya ingat segment tonight versus 

(Y1). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

“Setuju” pada varibel segment tonight versus dan sebagian besar 

responden “Netral” pada variabel daya ingat yaitu sebanyak 41 

responden dengan persentase 41,0%. Kemudian dari persentase 

terbanyak kedua  yaitu 26,0%  dari 26 responden menyatakan “Sangat 

Setuju” pada variabel segment tonight versus dan “Setuju” pada 
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variabel daya ingat. Sehingga dapat diartikan bahwa segment tonight 

versus dapat mempengaruhi daya ingat responden terhadap soal-soal 

yang diberikan.  

b. Korelasi antara variabel (X) dengan variabel (Y1) 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan variabel (X) dengan variabel (Y1) atau kuat apa tidaknya 

hubungan antar kedua variabel ini.  Hubungan antar variabel ini di 

ukur dengan nilai koefisien, jika nilai yang di dapat menyentuh -1 

berarti hubungan tersebut dianggap rendah namun sebaliknya jika nilai 

yang di dapat menyentuh angka 1 maka nilai tersebut dianggap tinggi 

atau kuat hubungannya.  

Tabel 3.41 

Hasil uji korelasi antara variabel (X) dan variabel (Y1) 

 

Correlations 

 

segment tonight 

versus 

daya ingat 

siswa 

segment tonight versus Pearson Correlation 1 ,712
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 100 

daya ingat siswa Pearson Correlation ,712
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: data primer diolah 

2018 

 

Berdasarkan dari hasil korelasi antara variabel segment tonight 

versus (X) dengan variabel daya ingat segment tonight versus (Y1) 

pada tabel 3.41 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung dalam 

kedua variabel ini sebesar 0,712 artinya nilai r hitung pada variabel ini 

hampir menyentuh angka 1 sehingga dapat di simpulkan bahwa 

hubungan pada variabel ini kuat atau saling mempengaruhi antar 

variabel.  
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2. Pengaruh variabel segment tonight versus (X) terhadap variabel 

minat menonton segment tonight versus (Y2) 

Berikut ini adalah hasil dari tabulasi silang antara variabel segment 

tonight versus (X) terhadap variabel daya ingat segment tonight versus 

(Y1) berdasarkan hasil data yang didapatkan sebagai berikut: 

 

a. Tabulasi silang variabel (X) dengan variabel (Y2) 

 

 Tabel 3.42 

  Tabulasi Silang Variabel segment tonight versus (X) dan 

Variabel minat menonton segment tonight versus(Y2) 

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil dari tabulasi silang pada variabel segment 

tonight versus dan variabel minat menonton dapat diketahui bahwa 

sebanyak 35 responden dengan persentase 35,0% menyatakan 

“Setuju” pada varibel segment tonight versus dan varibel minat 

menonton. Kemudian pada posisi terbanyak kedua terdapat 20 

responden dengan persentase 20,0% menyatakan “Setuju” pada 

Segment tonight versus * minat menonton Crosstabulation 

 

Minat menonton 

Total 

SANGAT 

TIDAK 

SETUJU 

TIDAK 

SETUJU 

NETR

AL 

SETU

JU 

SANGAT 

SETUJU 

Segment 

tonight versus 

NETRAL Count 0 0 5 1 0 6 

% of 

Total 

0,0% 0,0% 5,0% 1,0% 0,0% 6,0% 

SETUJU Count 1 2 20 35 2 60 

% of 

Total 

1,0% 2,0% 20,0% 35,0% 2,0% 60,0% 

SANGAT 

SETUJU 

Count 0 0 3 17 14 34 

% of 

Total 

0,0% 0,0% 3,0% 17,0% 14,0% 34,0% 

Total Count 1 2 28 53 16 100 

% of 

Total 

1,0% 2,0% 28,0% 53,0% 16,0% 100,0% 
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variabel segment tonight versus dan “Netral” pada  variabel minat 

menonton. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa segment tonight 

versus yang bertemakan pendidikan dan mempunyai unsur menghibur 

dapat meningkatkan minat menonton responden pada segment tonight 

versus.  

b. Korelasi antara variabel (X) dengan variabel (Y2) 

 

Uji korelasi yang kedua untuk mengukur seberapa kuat 

hubungan antara variabel segment tonight versus (X) dengan variabel 

minat menonton segment tonight versus (Y2) jika nilai koefisien dari 

kedua variabel ini menyentuh angka -1 maka akan dianggap rendah 

namun sebaliknya jika nilai koefisien menyentuh angka 1 maka akan 

dinyatakan tinggi atau kuat hubungannya.  

Tabel 3.43 

Hasil uji korelasi antara variabel (X) dan variabel (Y2) 

 

Correlations 

 

segment tonight 

versus minat menonton 

segment tonight versus Pearson Correlation 1 ,631
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 100 

minat menonton Pearson Correlation ,631
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasrakan pada tabel 3.43 nilai r hitung pada kedua variabel 

X dan Y2 ini ialah sebesar 0,631 dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hubungan antara variabel segment tonight versus (X) dengan 

variabel minat menonton segment tonight versus (Y2) adalah kuat. 

Bisa disimpulkan bahwa hubungan antar variabel ini saling 

mempengaruhi sehingga mendapatkan nilai koefisien yang tinggi. 
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