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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Uji validitas 

 Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya 

suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

 Tabel 4.1 

 Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel 

Indikator  r hitung r tabel Keterangan 

X.1 0,621 0,196 Valid 

X.2 0,583 0,196 Valid 

X.3 0,600 0,196 Valid 

X.4 0,647 0,196 Valid 

X.5 0,440 0,196 Valid 

X.6 0,508 0,196 Valid 

X.7 0,745 0,196 Valid 

X.8 0,495 0,196 Valid 

X.9 0,559 0,196 Valid 

X.10 0,454 0,196 Valid 

X.11 0,441 0,196 Valid 

X.12 0,638 0,196 Valid 

X.13 0,565 0,196 Valid 

X.14 0,503 0,196 Valid 

X.15 0,557 0,196 Valid 

Y1.1 0,595 0,196 Valid 

Y1.2 0,534 0,196 Valid 

Y1.3 0,561 0,196 Valid 

Y1.4 0,549 0,196 Valid 

Y1.5 0,596 0,196 Valid 

Y1.6 0,669 0,196 Valid 

Y1.7 0,514 0,196 Valid 

Y1.8 0,583 0,196 Valid 

Y1.9 0,400 0,196 Valid 

Y1.10 0,139 0,196 Negative 

Y2.1 0,708 0,196 Valid 

Y2.2 0,672 0,196 Valid 

Y2.3 0,626 0,196 Valid 

Y2.4 0,552 0,196 Valid 
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Y2.5 0,591 0,196 Valid 

Y2.6 0,685 0,196 Valid 

Y2.7 0,711 0,196 Valid 

Y2.8 0,689 0,196 Valid 

Y2.9 0,648 0,196 Valid 

Y2.10 0,688 0,196 Valid 

Y2.11 0,724 0,196 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017. 

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner yang 

berisi dari 3 variabel ini ada 36 kuesioner yang telah diisi oleh 100 

responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui 

kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r 

tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah df = N-2 jadi 100-2 

= 98, sehingga r tabel = 0,1966. Dari hasil perhitungan validitas pada 

tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel ada 35 kuisioner 

yang dinyatakan valid dan 1 kuesioner r hitung < r tabel dinyatakan 

negative, 35 kuesioner semua dinyatakan valid karena r hitung lebih 

dari r tabel namun ada 1 kuesioner yang dinyatakan negative karena 

hasilnya kurang dari jumlah r tabel yaitu 0,1966. 

2. Uji reliabilitas 

Penelitian ini harus dilakukannya uji reliabilitas untuk mengukur 

konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y1 dan Y2. 

Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar 

pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,60. Variabel yang 

dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari >0,60 jika 

lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel 

karena <0,60.  Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian 

ini sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel tayangan segment tonight 

versus 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,840 15 

Sumber: data primer diolah 2018 

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel tayangan segment tonight 

versus (X) dapat dilihat bahwa cronbach’s alpha pada variabel ini 

lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0,840 > 0,60 hasil tersebut 

membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (X) 

dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.3 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel daya ingat segment tonight 

versus 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,678 10 

Sumber: data primer diolah 2018 

   

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel kedua atau variabel daya 

ingat segment tonight versus (Y1) dapat dilihat pada tabel 4.6 hasil 

yang dihasilkan dari variabel ini adalah 0,678 menunjukkan bahwa 

cronbach’s alpha 0,678 > 0,60. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan 

bahwa semua pernyataan pada variabel ini dinyatakan reliabel atau 

bisa dipercaya. 
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Tabel 4.4 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel minat menonton segment 

tonight versus 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,871 11 

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel minat menonton 

segment tonight versus (Y2) seperti tabel 4.7 diatas bahwa cronbach’s 

alpha sebesar 0,871 > 0,60. Bisa disimpulkan bahwa pernyataan pada 

variabel Y2 semuanya bisa dipercaya atau reliabel.  

 

B. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas 

Pengujian pengaruh tayangan Tonight Show terhadap daya ingat 

siswa SMAN 5 Balikpapan dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Pengujian pengaruh menggunakan analisis 

linier sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh dari 1 variabel 

independen terhadap 1 variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis 

regresi linier sederhana terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

regresi linier sederhana yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan cara mengukur jika 

nilai yang di hasilkan kurang dari 0,05 maka persebarannya dianggap 

tidak normal sebaliknya jika hasil yang didapat lebih dari 0,05 maka 

dinyatakan persebarannya normal, dan hasilnya sebagai berikut: 

 

a. Efektivitas tayangan segment tonight versus (X) dengan daya ingat 

segment tonight versus (Y1)  
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolomogrov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,90649402 

Most Extreme Differences Absolute ,065 

Positive ,036 

Negative -,065 

Test Statistic ,065 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 

4.8 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 lebih besar dari α (0.05). 

Diambil keputusan terima H0 yang artinya persebaran variabel 

tayangan segment tonight versus (X) dengan variabel daya ingat 

segment tonight versus (Y1) berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

b. Efektivitas tayangan segment tonight show (X) dengan minat 

menonton segment tonight show (Y2) 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolomogrov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 5,00142571 

Most Extreme Differences Absolute ,068 

Positive ,055 

Negative -,068 

Test Statistic ,068 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 

4.9 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 lebih besar dari α (0.05). 

Diambil keputusan terima H0 yang artinya persebaran dari variabel 

tayangan segment tonight versus (X) dan variabel minat menonton 

segment tonight versus (Y2) berdistribusi dengan normal. 

2. Uji linieritas 

Penelitian ini harus ada pengujian linieritas yang bertujuan untuk 

mengetahui variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan 

linier atau tidak mempunyai hubungan, dengan cara mencari tau nilai 

sig. Devination from linearity dari variabel X dan variabel Y. Jika nilai 

sig > 0,05 maka bisa dinyatakan kedua variabel tersebut mempunyai 

hubungan sebaliknya jika nilai didapat < 0,05 maka berarti kedua 

variabel tersebut tidak linier. Hasil dari perhitungan uji linieritas dari 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil uji linieritas terhadap variabel tayangan segment tonight versus (X) dan 

variabel daya ingat segment tonight versus (Y1) 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

daya ingat 

segment tonight 

show * tayangan 

segment tonight 

show 

Between 

Groups 

(Combined) 1069,638 25 42,786 5,060 ,000 

Linearity 859,067 1 859,067 101,591 ,000 

Deviation from 

Linearity 

210,571 24 8,774 1,038 ,434 

Within Groups 625,752 74 8,456   

Total 1695,390 99    

 

Berdasarkan dari hasil uji linieritas diatas diketahui nilai sig. 

Devination from linearity adalah 0,434 signifikan, berarti hasil tersebut 

bisa dibilang lebih tingggi dari pada 0,05  dan menyatakan bahwa 

kedua variabel ini mempunyai hubungan linier atau dapat disebut 

variabel tayangan segment tonight versus (X) dan variabel daya ingat 

segment tonight versus (Y1) mempunyai hubungan linier. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Linieritas terhadapVariabel Tayangan Segment Tonight Versus (X) 

dan Variabel Minat Menonton Segment Tonight Versus (Y2) 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

minat menonton 

segment tonight 

show * tayangan 

segment tonight 

show 

Between 

Groups 

(Combined) 2283,358 25 91,334 3,685 ,000 

Linearity 1640,898 1 1640,898 66,210 ,000 

Deviation from 

Linearity 

642,459 24 26,769 1,080 ,386 

Within Groups 1833,952 74 24,783   

Total 4117,310 99    

Sumber: data primer diolah 2018 
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Berdasarkan dari hasil uji linieritas diatas diketahui nilai sig. 

Devination from linearity adalah 0,386 signifikan, berarti hasil tersebut 

bisa dibilang lebih tingggi dari pada 0,05  dan menyatakan bahwa 

kedua variabel ini mempunyai hubungan linier atau dapat disebut 

variabel tayangan segment tonight versus (X) dan variabel minat 

menonton segment tonight versus (Y2) mempunyai hubungan linier. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya 

ketidaksamaan variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Heteroskedastisitas menguji terjadinya ketidak-samaan 

varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki ketidak-samaan varians residual suatu pengamatan yang lain, 

sehingga dikatakan model tersebut heteroskedastisitas.  

Uji heterokedastisitas ini menggunakan cara uji glejser dan 

dilakukan dua kali yaitu yang pertama variabel X dengan variabel Y1 

dan yang kedua variabel X dengan variabel Y2, dasar pengembalian 

nilai sig adalah 0,05 jika hasil yang didapat > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas tetapi 

sebaliknya jika hasil yang didapat < 0,05 maka bisa disimpulkan 

bahwa ada terjadinya masalah heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,929 1,677  1,150 ,253 

tayangan segment ,007 ,027 ,024 ,242 ,810 

a. Dependent Variable: abs_Res 

Sumber: data primer diolah 2018 
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Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada tabel 

4.12 dapat dilihat bahwa nilai sig. 0,810 > 0,05 ini menunjukkan 

bahwa dalam variabel X dengan variabel Y1 tidak terjadinya masalah 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,740 3,081  2,188 ,031 

Tayangan 

segment 

-,047 ,050 -,095 -,943 ,348 

a. Dependent Variable: abs_Res 

Sumber: data primer diolah 2018 

 

Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada tabel 

4.13 dapat dilihat bahwa nilai sig. 0,348 > 0,05 ini menunjukkan 

bahwa dalam variabel tayangan segment tonight versus (X) dengan 

variabel minat menonton segment tonight versus (Y2) tidak terjadinya 

masalah heteroskedastisitas. 

 

C. Uji Korelasi 

a. Uji Korelasi 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.  
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Tabel 4.11 

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

 

Correlations 

 

segment tonight 

versus daya ingat 

segment tonight versus Pearson Correlation 1 ,712
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 100 

daya ingat 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. 

 

b.  Uji Korelasi 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 4.12 

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

 

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. 

 

D. Analisis Agresi Sederhana 

1. Persamaan regresi sederhana 

Tujuan dari analisis ini merupakan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh terhadap variabel bebas dengan variabel terikat, 

cara mengetahu ada tidaknya pengaruh dengan membandingkan t 

hitung dengan t tabel. Variabel bebas dan variabel terikat 

dinyatakan berpengaruh jika t hitung lebih besar dari pada t tabel, 

tetapi sebaliknya jika t hitung lebih rendah dari pada t tabel maka 

dinyataakan variabel bebas dan variabel terikat tidak mempunyai 

pengaruh.  

Dasar untuk membandingkan nilai signifikansi jika nilai 

sig. Kurang dari 0,05 maka bisa dinyatakan variabel bebas 

berpengaruh dengan variabel terikat, tetapi jika nilai sig. Lebih dari 
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0,05 maka variabel bebas dinyatakan tidak berpengaruh dengan 

variabel terikat.  

  Uji regresi sederhana dilakukan dengan persamaan: 

  Y = a + bX 

  Keterangan: 

  Y : variabel terikat 

  a  : konstanta regresi 

bX : nilai turunan atau peningkatan variabel bebas   

a. Tayangan segment tonight versus (X) dengan daya ingat segment 

tonight versus (Y1) 

 

Tabel 4.13 

Hasil uji regresi X dengan Y1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,878 2,837  3,482 ,001 

 tayangan segment ,459 ,046 ,712 10,033 ,000 

a. Dependent Variable: daya ingat. Sumber: data primer diolah 2018 

 

Dari hasil uji diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai 

berikut: 

  Y1 = a + bX 

  Y1 = 9,878 + 0,459 (X) 

 Berdasarkan hasil dari constant (a) sebesar 9,878 sedangkan 

nilai dari tayangan segment adalah 0,459. Hasil tersebut dapat 
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diartikan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel X adalah 

0,459. setiap penambahan 1% nilai tayangan segment, Maka nilai 

dari pastisipasi bertambah besar dan koefisien regresi tersebut 

bernilai positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X 

dengan variabel Y1 berpengaruh positif. 

 Dari hasil uji diatas diketahui nilai signifikan adalah 0,000 

lebih kecil dari nilai probabilitasn yaitu 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa variabel tayangan segment tonigh versus (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel daya ingat segment 

tonight versus (Y1). 

b. Tayangan segment tonight versus (X) dengan minat menonton segment 

tonight versus (Y2) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi X dengan Y2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,242 4,882  ,664 ,508 

 tayangan segment ,634 ,079 ,631 8,058 ,000 

a. Dependent Variable: minat menonton 

 

Dari hasil uji diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi 

sebagai berikut: 

  Y2 = a + bX 

  Y2 = 3,242 + 0,634 (X) 

 Berdasarkan hasil dari constant (a) sebesar 3,242 sedangkan 

nilai dari tayangan segment adalah 0,634. Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel X adalah 

0,634. setiap penambahan 1% nilai tayangan segment, Maka nilai 

dari pastisipasi bertambah besar dan koefisien regresi tersebut 
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bernilai positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X 

dengan variabel Y2 berpengaruh positif. 

Dari hasil uji diatas diketahui nilai signifikan adalah 0,000 

lebih kecil dari nilai probabilitasn yaitu 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan bahwa variabel tayangan segment tonigh versus (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel minat menonton segment 

tonight versus (Y2). 

2. Analisis koefisien determinasi 

 Penelitian ini membutuhkan analisis koefisien determinasi 

untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel bebas bisa 

menjelaskan seluruh varian dari variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Jika R = 0 maka tidak 

ada hubungan  antara variabel independent (bebas) dengan variabel 

dependent (terikat). Sebaliknya, jika R = 1 maka terdapat 

hubungan yang kuat antara variabel independent dengan variabel 

dependent. 

 

a. Tayangan segment tonight versus (X) dengan daya ingat 

segment tonight versus (Y1) 

Tabel 4.15 

R dan R square X terhadap Y1 

 

 

B

e

r

d

asarkan hasil dari tabel diatas nilai R sebagai koefisien korelasi 

adalah 0,712 sedangkan diketahui R square sebagai koefisien 

determinasi ialah  0,507. Hasil tersebut dapat menunjukkan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,712
a
 ,507 ,502 2,92129 

a. Predictors: (Constant),  tayangan segment 
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seberapa besarnya pengaruh variabel independent secara 

menyeluruh terhadap naik turunnya variabel dependent.  

Dapat dijelaskan bahwa variabel independent (tayangan 

segment) mempunyai kemampuan sebesar 50,7% dalam 

menjelaskan varians terhadap variabel dependent (daya ingat) dan 

masih ada 49,3% varian yang dijelaskan oleh faktor variabel 

dependent lain. 

 

b. Tayangan segment tonight versus (X) dengan minat menonton 

segment tonight versus (Y2) 

 

Tabel 4.16 

R dan R square X terhadap Y2 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,631
a
 ,399 ,392 5,02688 

a. Predictors: (Constant),  tayangan segment 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.17 output dari spss nilai R 

sebagai koefisien korelasi adalah 0,631 dan diketahui hasil R 

square sebagai koefisien determinasi ialah  0,399. Hasil tersebut 

dapat menunjukkan seberapa besarnya pengaruh variabel 

independent secara menyeluruh terhadap naik turunnya variabel 

dependent.  

Dapat dijelaskan bahwa variabel independent (tayangan 

segment) mempunyai kemampuan sebesar 39,9% dalam 

menjelaskan varians terhadap variabel dependent (minat 

menonton) dan masih ada 60,1% varian yang dijelaskan oleh faktor 

variabel dependent lain. 
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3. Uji T  

 Penelitian ini menggunakan uji T yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh antara variable independen (X) secara sendiri 

(parsial) dengan variabel dependen (Y1). Pengambilan keputusan 

untuk mengetahui pengaruhnya ada dua cara sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil dari nilai F hitung yang berdasarkan dari F tabel. 

Variabel independen dinyatakan secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen jika nilai F hitung > F tabel. 

Sebaliknya, jika F hitung < F tabel maka variabel independen 

dinyatakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Berdasarkan hasil dari nilai signifikansi, Variabel independen 

dinyatakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika 

hasil nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen 

secara parsial dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

1. Tayangan segment tonight versus (X) dengan daya ingat segment 

tonight versus (Y1) 

Tabel 4.17 

Uji T untuk X terhadap Y1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,878 2,837  3,482 ,001 
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 tayangan segment ,459 ,046 ,712 10,033 ,000 

a. Dependent Variable: daya ingat 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji T diketahui variabel 

tayangan segment (X) mendapatkan nilai t hitung sebesar 10,033 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 bisa 

disimpulkan bahwa variabel tayangan segment (X) secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel daya ingat (Y1). 

2. Tayangan segment tonight versus (X) dengan minat menonton 

segment tonight versus (Y2) 

 

Tabel 4.18 

Uji T untuk X terhadap Y2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,242 4,882  ,664 ,508 

 tayangan segment ,634 ,079 ,631 8,058 ,000 

a. Dependent Variable: minat menonton 

 

Hasil dari uji T dari tabel 4.19 diketahui variabel tayangan segment 

(X) memperoleh nilai t hitung sebesar 8,058 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menyatakan bahwa nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel tayangan 

segment tonight versus (X) secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel minat menonton (Y1). 
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E.  Pembahasan dan Uji Hipotesis 

1. H1 : Segment tonight versus dalam tayangan Tonight Show 

menimbulkan persepsi yang berkaitan dengan daya ingat siswa  

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan 

terhadap variabel tayangan segment tonight versus (X) dengan varibel 

daya ingat segment tonight versus pengaruh yang ditimbulkan 

kebanyakan berpengaruh positif atau bisa di sebut variabel X 

mempunyai pengaruh terhadap variabel Y1, seperti hasil uji T 

tayangan segment (X) mendapatkan nilai t hitung sebesar 10,033 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 bisa disimpulkan 

bahwa variabel tayangan segment (X) secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel daya ingat (Y1), dari hasil tersebut bisa disimpulkan 

bahwa H1 dapat diterima. 

Hasil dari perhitungan diatas maka bisa disimpulkan bahwa 

para siswa SMAN 5 Balikpapan mempunyai persepsi bahwa tayangan 

tonight show khususnya dalam segment tonight versus merupakan 

suatu segment acara yang baik untuk ditonton karena berkaitan dengan 

pendidikan dan juga memicu daya ingat siswa untuk mengingat-ingat 

kembali pertanyaan-pertanyaan dari tingkat pendidikan sebelumnya. 

Persepsi yang menyimpulkan bahwa segment tersebut merupakan 

segment yang baik untuk ditonton merupakan hasil dari berpikir siswa 

dengan cara berpikir evaluatif, karena para siswa mempertimbakan 

baik buruknya segment tersebut.   

Secara teori hasil yang diperoleh dari pengujian kedua variabel 

ini berkaitan dengan teori pembelajaran sosial, Teori ini membahas 

tentang cara menganalisis manusia terhadap suatu program tayangan, 

dalam hasil dari pengujian kedua variabel ini berhasil positif itu 

menandakan bahwa responden berfikir bahwa tayangan segment 

tonight versus yang dikaitkan dengan daya ingat siswa terhadap 
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segment tonight versus ini memiliki konten yang baik dan bermanfaat 

bagi masyarakat karena kurangnya konten program acara televisi yang 

seperti ini.  

Dampak yang dihasilkan dari tayangan segment tonight versus 

yang dikaitkan dengan daya ingat segment tonight versus ini dari hasil 

pengujian yang menghasilkan nilai positif  bisa dinyatakan dampak 

yang ditimbulkan berkaitan dengan dampak kognitif yaitu sebuah 

dampak yang mempengaruhi pengetahuan, daya ingat, dan pemahaman 

manusia.  

Kesenangan yang didapat oleh para siswa ini berkaitan dengan 

kesenangan akan keterlibatan: berfikir dengan cermat dan 

kesenangan mengetahui: informasi dan kepuasan karena dari 

tayangan tersebut para siswa secara tidak langsung berfikir dengan 

cermat dan mendapatkan sebuah informasi tentang pendidikan. 

Hasil dari uji hipotesis pada variabel ini menurut hasil 

banyaknya pengujian terhadap kedua variabel ini peneliti bisa 

disimpulkan bahwa tayangan tonight show dalam segment tonight 

versus menimbulkan persepsi yang baik terhadap daya ingat siswa 

terhadap segment tonight versus yang bertemakan pendidikan.   

2. H2 : Segment tonight versus dalam tayangan Tonight Show 

berpengaruh dengan minat menonton segment tonight versus 

Hasil dari uji T yang sudah didapatkan variabel tayangan 

segment (X) memperoleh nilai t hitung sebesar 8,058 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menyatakan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 

0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel tayangan segment tonight 

versus (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel minat 

menonton (Y1), dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H2 dapat 

diterima. 
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Secara teori hasil yang tersebut bisa juga berkaitan dengan 

teori pembelajaran sosial. Pengaruh tersebut dikaitkan dengan teori 

pembelajaran sosial karena para responden bisa menganalisis dari hasil 

tontonan yang mereka dapat baik atau buruknya sehingga para 

responden mempunyai minat untuk menonton tayangan segment 

tonight versus tersebut. Sebaliknya jika tayangan tersebut tidak 

berpengaruh baik ataupun konten dari acara tersebut yang dianggap 

responden kurang baik atau tidak baik maka responden tidak 

mempunyai minat untuk menonton tayangan tersebut untuk kedua 

kalinya.  

Tayangan televisi pada saat ini pasti mempunyai dampak yang 

baik atau buruk bagi para penontonnya, pada penelitian ini peneliti 

meneliti bahwa dampak yang dihasilkan dari tayangan segment tonight 

show yaitu segment tonight versus adalah dampak psikomotorik 

dimana para responden yang telah menyaksikan tayangan tersebut dan 

menganggap tayangan tersebut mempunyai pengaruh baik maka 

mereka ingin menyaksikan tayangan tersebut untuk kedua kalinya. 

Dampak psikomotorik sendiri berpengaruh terhadap tingkah laku 

manusia tersebut yang dihasilkan dari sebuah tayangan.  

Pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa para responden 

berpikir dengan cara evaluatif mempertimbangkan isi dari segment 

tersebut apakah baik atau tidak dari data yang telah diuji dan 

menunjukan bahwa hasilnya dapat diterima maka timbulnya persepsi 

yang baik bagi segment tersebut sehingga muncul niatan dari para 

responden untuk menyaksikan kembali segment tonight versus dalam 

tayangan tonight show semakin bagusnya tayangan yang disajikan 

seperti tayangan tonight show.  

Kesenangan yang diperoleh dari H2 ini ialah sebuah 

kesenangan akan kelanjutan: kembali ke pelukan televisi karena 
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para siswa tertarik dengan yang di sajikan oleh tayangan tonight show 

khususnya segment tonight versus karena para siswa berfikir jarang 

adanya segment tayangan televisi yang seperti ini. 

3. H3 : Segment tonight versus dalam tayangan Tonight Show 

berpengaruh dengan daya ingat siswa dan minat menonton.  

Dari kedua pernyataan diatas menyimpulkan bahwa tayangan 

tonight show dalam segment tonight versus berpengaruh positif 

terhadap daya ingat siswa dan berpengaruh juga terhadap minat 

menonton segment tonight versus, maka dalam H3 ini bisa 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 dapat diterima. Melalui hasil data dari 

uji tabulasi silang antara variabel tayangan segment (X) dengan 

variabel daya ingat (Y1) 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 

variabel daya ingat. Sehingga dapat diartikan bahwa segment tonight 

versus dapat mempengaruhi sehingga menimbulkan persepsi yang 

berkaitan dengan daya ingat responden terhadap soal-soal yang 

diberikan.  

Hasil tabulasi silang yang kedua yaitu variabel tayangan 

segment (X) dengan variabel minat menonton (Y2) dinyatakan 

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 variabel segment tonight 

versus dan “Netral” pada  variabel minat menonton. Maka dari itu 

dapat disimpulkan bahwa segment tonight versus yang bertemakan 
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pendidikan dan mempunyai unsur menghibur dapat meningkatkan 

minat menonton responden pada segment tonight versus.  

Hasil dari kedua pernyataan tabulasi silang tersebut bisa 

dikatakan bahwa para siswa SMAN 5 mempunyai persepsi yang baik 

dengan cara berpikir evaluatif mempertimbangan baik dan buruknya 

segment tersebut sehingga bisa disimpulkan jika semakin kuatnya 

pengaruh dari tayangan segment terhadap daya ingat siswa maka 

semakin kuat juga pengaruh minat untuk menonton tayangan tersebut 

untuk seterusnya. Teori yang berkaitan dengan H3 ini adalah teori 

pembelajaran sosial yaitu teori yang berkaitan dengan pembelajaran 

tentang tayangan televisi baik dan buruknya dari isi tayangan tersebut.  

Dampak yang berkaitan dengan H3 adalah dampak kognitif dan 

psikomotorik, karena dampak yang dihasilkan oleh H1 adalah kognitif 

dan H2 berdampak psikomotorik. Kesimpulan yang didapat untuk H3 

ini adalah jika semakin besarnya pengaruh kognitif yang ditimbulkan 

dari tayangan tonight show dalam segment tonight versus maka 

semakin besar juga pengaruh psimotorik yang berdampak minat untuk 

menonton tayangan segment tonight versus. Kesenangan yang didapat 

oleh para siswa ini berkaitan dengan kesenangan akan keterlibatan: 

berfikir dengan cermat, kesenangan mengetahui: informasi dan 

kepuasan, dan kesenagan akan kelanjutan: kembali kepelukan 

televisi karena dari tayangan tersebut para siswa secara tidak langsung 

berfikir dengan cermat dan mendapatkan sebuah informasi tentang 

pendidikan dan para siswa tertarik untuk menonton kembali tayangan 

program tersebut khususnya segment tonight versus. 

 


