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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Untuk memperoleh data tentang pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV 

terhadap perubahan sosial masyarakat, penulis menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode, diantaranya 

Observasi, Dokumentasi, dan Angket/Kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 

responden sebanyak 30 orang yang merupakan remaja usia 17 sampai 21 tahun di 

jalan sanjaya RT 06 RW 02 alang-alang lebar, dengan metode pengambilan sampel 

secara acak atau random sampling. 

Sebelumnya angket tersebut dibagikan kepada 30 orang responden diluar 

sampel yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji validitas dan reliabilitasnya 

dengan menggunakan SPSS versi 16. Lalu data yang sudah terkumpul dari kuesioner 

yang diolah per variabel X dan per variabel Y. Kemudian peneliti melakukan uji 

normalitas data untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Selanjutnya peneliti melakukan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui 

korelasi antara variabel X dan variabel Y, terakhir melakukan uji hipotesis dan uji t 

untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel/rasio dan membahas hasil yang 

diperoleh. 
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B. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas  

Penelitian ini memiliki 30 item. 15 item untuk variabel tayangan acara studio 

42 PALTV (X) dan 15 item untuk variabel perubahan sosial masyarakat (Y). Untuk 

mengetahui valid atau tidaknya item tersebut, jika pearson correlation< r tabel maka 

item dinyatakan tidak valid, jika pearson correlation> rtabel maka item dinyatakan 

valid. Diketahui rtabel dalam penelitian ini adalah 0,306 dengan taraf signifikansi 0,05 

dengan rumus degree of freedom yaitu df = n (jumlah sampel) – 2, maka df = 30-2 = 

28 sehingga rtabel0,306. 

Tabel 3 
Hasil Uji Validitas Variabel X 

Butir Soal Pearson Correlation R tabel N Keterangan 

X1 0,464 0,306 30 Valid 

X2 0,611 0,306 30 Valid 

X3 0,639 0,306 30 Valid 

X4 0,812 0,306 30 Valid 

X5 0,597 0,306 30 Valid 

X6 0,482 0,306 30 Valid 

X7 0,711 0,306 30 Valid 

X8 0,744 0,306 30 Valid 

X9 0,579 0,306 30 Valid 

X10 0,672 0,306 30 Valid 
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X11 0,636 0,306 30 Valid 

X12 0,509 0,306 30 Valid 

X13 0,495 0,306 30 Valid 

X14 0,564 0,306 30 Valid 

X15 0,747 0,306 30 Valid 

sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Tabel 4 
Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Butir Soal Pearson Correlation R tabel N Keterangan 

Y1 0,795 0,306 30 Valid 

Y2 0,505  0,306 30 Valid 

Y3 0,684 0,306 30 Valid 

Y4 0,715 0,306 30 Valid 

Y5 0,506 0,306 30 Valid 

Y6 0,828 0,306 30 Valid 

Y7 0,664 0,306 30 Valid 

Y8 0,514 0,306 30 Valid 

Y9 0,677 0,306 30 Valid 

Y10 0,756 0,306 30 Valid 

Y11 0,788 0,306 30 Valid 

Y12 0,750 0,306 30 Valid 

Y13 0,655 0,306 30 Valid 
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Y14 0,660 0,306 30 Valid 

Y15 0,710 0,306 30 Valid 

sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa semua nilai pada pearson 

correlation > r tabel, maka dapat disimpulkan variabel X dan Y dinyatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya melakukan uji reliabilitas variabel 

tayangan studio 42 PALTV (X) dan 15 item untuk variabel perubahan sosial 

masyarakat (Y) dengan menggunakan SPSS versi 16. Jika nilai alpha > 0,60 maka 

dikatakan reliable. 

Tabel 5 
Reliability Statistics X 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.893 15 
sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Tabel 6 
Reliability Statistics Y 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.922 15 
sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Berdasarkan tabel 5 dan 6, hasil dari analisis reliabilitsa dengan teknik 

Cronbach's Alpha Variabel X adalah 0,893 dan Cronbach's Alpha Variabel Y adalah 

0,922, Menurut sekaran (1992), realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik 
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sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Nilai lebih dari 0,6 sehingga 

hasil telah reliabel dan jumlah item (N) adalah 15 item pertanyan. 

 

C. Analisis Indikator Variabel X dan Y  

1. Indikator Variabel X (Tayangan acara studio 42 PALTV) 

Pada variabel X (Tayangan acara studio 42 PALTV) jawaban dari kuesioner 

yang telah dibagikan kepada responden akan ditunjukkan pada tabel untuk setiap 

pertanyaan. 

Tabel 7 

Deskripsi Instrumen Penelitian 

 Pada Variabel Tayangan Acara Studio 42 PALTV (X) 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya suka nonton televisi  11 10 6 3 

36,7% 33,3% 20,0% 10,0% 

2 Saya suka nonton tayangan studio 42 

PALTV 

5 15 10 0 

16,7% 50,0% 33,3% 0% 

3 Saya sering menonton tayanga studio 

42 PALTV  

3 14 12 1 

10,0% 46,7% 40,0% 3,3% 

4 Menurut saya tayangan studio 42 

PALTV memiliki kesan tayangan 

hiburan  

11 10 4 5 

36,7% 33,3% 13,3% 16,7% 
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5  Menonton tayangan studio 42 

PALTV sudah menjadi kebutuhan  

7 10 10 3 

23,3% 33,3% 33,3% 10,0% 

6 Menonton tayangan studio 42 

PALTV menjadi tuntutan dalam 

pergaulan, karena teman-teman saya 

juga nonton tayangan tersebut 

5 8 16 1 

16,7% 26,7% 53,3% 3,3% 

7 Tayangan studio 42 PALTV acara 

bagus 

8 12 8 2 

26,7% 40,0% 26,7% 6,7% 

8 Materi acaranya sesuai dengan 

kehidupan remaja sekarang 

11 9 8 2 

36,7% 30,0% 26,7% 6,7% 

9 Saya tahu pemeran-pemeran 

tayangan studio 42 PALTV  

5 15 8 2 

16,7% 50,0% 26,7% 6,7% 

10  Pemeran-pemeran dalam tayangan 

ini adalah idola saya 

3 14 11 2 

10,0% 46,7% 36,7% 6,7% 

11 Tayangan tersebut menampilkan hal-

hal yang berkaitan dengan gaya 

pergaulan remaja zaman sekarang  

7 8 11 4 

23,3% 26,7% 36,7% 13,3% 

12 Saya tahu jam tayang studio 42 

PALTV 

3 10 13 4 

10,0% 33,3% 43,3% 13,3% 

13 Saya selalu menyaksikan acara 

tersebut sampai habis  

5 8 13 4 

16,7% 26,7% 43,3% 13,3% 
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14 Dalam setiap tayangannya terdapat 

tema-tema cerita yang berbeda 

9 12 6 3 

30,0% 40,0% 20,0% 10,0% 

15 Saya mengerti isi cerita dalam setiap 

tema-tema yang ada dalam tayangan 

studio 42 PALTV tersebut  

6 12 9 3 

20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 

sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Pada tabel diatas dilihat variabel X (Tayangan acara studio 42 PALTV) memiliki 15 

pertanyaan dengan jumlal 30 responden, indikator diambil dari teori yang ada. 

Jawaban tersebut dihasilkan dari olah data menggunakan SPSS versi 16. Berikut akan 

dijelaskan deskripsi dari hasil instrument penelitian pada variabel (X) diatas. 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 1 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 6responden dengan persentase 

20,0% menyatakan tidak setuju, 10 responden dengan persentase 33,3% menyatakan 

setuju, dan 11 responden dengan persentase 36,7% menyatakan sangat setuju.  

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 2 menunjukkan 0 responden dengan 

persentase 0% menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden dengan persentase 

33,3% menyatakan tidak setuju, 15 responden dengan persentase 50,0% 

menyatakansetuju, dan 5responden dengan persentase 16,7% menyatakan sangat 

setuju.  



49 
 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 3 menunjukkan 1 responden dengan 

persentase 3,3% menyatakan sangat tidak setuju, 12 responden dengan persentase 

40,0% menyatakan tidak setuju, 14 responden dengan persentase 46,7% menyatakan 

setuju, dan 3 responden dengan persentase 10,0% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 4 menunjukkan 5 responden dengan 

persentase 16,7% menyatakan sangat tidak setuju, 4responden dengan persentase 

13,3% menyatakan tidak setuju, 10 responden dengan persentase 33,3% setuju, dan 

11responden dengan persentase 36,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 5 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden dengan persentase 

33,3% menyatakan tidak setuju, 10 responden dengan persentase 33,3% menyatakan 

setuju, dan 7 responden dengan persentase 23,3% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 6 menunjukkan 1 responden dengan 

persentase 3,3% menyatakan sangat tidak setuju, 16 responden dengan persentase 

53,3% menyatakan tidak setuju, 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan 

setuju, dan 5responden dengan persentase 16,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 7 menunjukkan 2 responden dengan 
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persentase 6,7% menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden dengan persentase 

26,7% menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% menyatakan 

setuju, dan 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 8 menunjukkan 2 responden dengan 

persentase 6,7% menyatakan sangat tidak setuju, 8responden dengan persentase 

26,7% menyatakan tidak setuju, 9 responden dengan persentase 30,0% menyatakan 

setuju, dan 11 responden dengan persentase 36,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 9 menunjukkan 2 responden dengan 

persentase 6,7% menyatakan sangat tidak setuju, 8responden dengan persentase 

26,7% menyatakan tidak setuju, 15 responden dengan persentase 50,0% menyatakan 

setuju, dan 5 responden dengan persentase 16,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 10 menunjukkan 2 responden dengan 

persentase 6,7% menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden dengan persentase 

36,7% menyatakan tidak setuju, 14 responden dengan persentase 46,7% menyatakan 

setuju, dan 3 responden dengan persentase 10,0% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 11 menunjukkan 4 responden dengan 

persentase 13,3% menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden dengan persentase 
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36,7% menyatakan tidak setuju, 8 responden dengan persentase26,7% menyatakan 

setuju, dan 7 responden dengan persentase 23,3% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 12 menunjukkan 4 responden dengan 

persentase 13,3% menyatakan sangat tidak setuju, 13 responden dengan persentase 

43,3% menyatakan tidak setuju, 10 responden dengan persentase 33,3% menyatakan 

setuju, dan 3responden dengan persentase 10,0% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 13 menunjukkan 4 responden dengan 

persentase 13,3% menyatakan sangat tidak setuju, 13responden dengan persentase 

43,3% menyatakan tidak setuju, 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan 

setuju, dan5responden dengan persentase 16,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 14 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 6responden dengan persentase 

20,0% menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% menyatakan 

setuju, dan 9 responden dengan persentase 30,0% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 15 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden dengan persentase 

30,0% menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% menyatakan 

setuju, dan 6 responden dengan persentase 20,0% menyatakan sangat setuju.  
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2. Indikator Variabel Y  

Pada variabel Y  (perubahan sosial masyarakat)jawaban dari kuesioner yang telah 

dibagikan kepada responden akan ditunjukkan pada tabel untuk setiap pertanyaan. 

Tabel 8 

Deskripsi Instrumen Penelitian 

Pada Variabel Perubahan Sosial Masyarakat (Y) 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Anda merasa senang dan terhibur 

dengan tayangan studio 42 PALTV 

8 11 8 3 

26,7% 36,7% 26,7% 10,0% 

2 Saya suka pemeran-pemeran studio 

42 PALTV karena terkenal 

8 12 7 3 

26,7% 40,0% 23,3% 10,0% 

3 Nama tayangan Studio 42 PALTV 

sesuai dengan isi acaranya 

8 10 9 3 

26,7% 33,3% 30,0% 10,0% 

4 Tema-tema dalam tayangan Studio 

42 PALTV banyak memberikan 

pesan moral 

4 13 12 1 

13,3% 43,3% 40,0% 3,3% 

5  Dalam tema-tema tayangan Studio 

42 PalTV tidak terdapat edukasi 

penting yang berharga 

8 8 10 3 

26,7% 26,7% 33,3% 13,3% 

6 Alur cerita dalam setiap tema dalam 

tayangan Studio 42 PalTV menarik 

6 15 6 3 

20,0% 50,0% 20,0% 10,0% 
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7 Alur cerita pada tema-tema dalam 

tayangan tersebut membuat saya 

masuk dalam suasana 

5 12 11 2 

16,7% 40,0% 36,7% 6,7% 

8 Dalam tayangan ini, saya merasa 

kerja yang dilakukan para Team 

Creative sudah maksimal 

9 8 10 3 

30,0% 26,7% 33,3% 10,0% 

9 Tayangan Studio 42 PalTV memiliki 

tema-tema yang bagus dan menarik 

9 12 6 3 

30,0% 40,0% 20,0% 10,0% 

10  Saya merasa senang bila menonton 

tayangan tersebut karena acaranya 

sangat menghibur remaja 

10 12 5 3 

33,3% 40,0% 16,7% 10,0% 

11 Anda pernah berbagi informasi 

dengan teman setelah menonton 

tayangan tersebut 

8 7 12 3 

26,7% 23,3% 40,0% 10,0% 

12 Anda pernah menirukan gaya bicara 

(termasuk yang bersifat lawak) 

dengan teman setelah menonton 

tayangan tersebut 

8 5 11 6 

26,7% 16,7% 36,7% 20,0% 

13 Anda pernah menirukan sikap 

(termasuk yang bersifat lawak) 

dengan teman setelah menonton 

7 6 10 7 

23,3% 20,0% 33,3% 23,3% 
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tayangan tersebut 

14 Anda sering membahas acara 

tersebut dengan teman-teman di 

sekitar 

7 8 11 4 

23,3% 26,7% 36,7% 13,3% 

15 Anda terikat dengan pemeran dalam 

tayangan Studio 42 PalTv setiap kali 

teman anda menirukannya 

10 11 7 2 

33,3% 36,7% 23,3% 6,7% 

sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Pada tabel diatas dilihat variabel Y (perubahan sosial masyarakat) memiliki 

15 pertanyaan dengan jumlah 30 responden, indikator diambil dari teori yang 

ada.Jawaban tersebut dihasilkan dari olah data menggunakan SPSS versi 16. Berikut 

akan dijelaskan deskripsi dari hasil instrument penelitian pada variabel (Y) diatas. 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 1 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 8 responden dengan persentase 

26,7% menyatakan tidak setuju, 11 responden dengan persentase 36,7% menyatakan 

setuju, dan 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 2 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 7 responden dengan persentase 
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23,3% menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% menyatakan 

setuju, dan 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 3 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 9 responden dengan persentase 

30,0% menyatakan tidak setuju, 10 responden dengan persentase 33,3% menyatakan 

setuju, dan 3 responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 4 menunjukkan 1 responden dengan 

persentase 3,3% menyatakan sangat tidak setuju, 12 responden dengan persentase 

40,0% menyatakan tidak setuju, 13 responden dengan persentase 43,3% menyatakan 

setuju, dan 4 responden dengan persentase 13,3% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 5 menunjukkan 4 responden dengan 

persentase 13,3% menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden dengan persentase 

33,3% menyatakan tidak setuju, 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan 

setuju, dan 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 6 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 6 responden dengan persentase 

20,0% menyatakan tidak setuju, 15 responden dengan persentase 50,0% menyatakan 

setuju, dan 6responden dengan persentase 20,0% menyatakan sangat setuju.  
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 7 menunjukkan 2responden dengan persentase 

6,7% menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden dengan persentase 36,7% 

menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% menyatakan setuju, 

dan 5responden dengan persentase 16,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 8 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden dengan persentase 

33,3% menyatakan tidak setuju, 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan 

setuju, dan 9 responden dengan persentase 30,0% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 9 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 6 responden dengan persentase 

20,0% menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% menyatakan 

setuju, dan 9 responden dengan persentase 30,0% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 10 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 5 responden dengan persentase 

16,7% menyatakan tidak setuju, 12 responden dengan persentase 40,0% 

menyatakansetuju, dan 10 responden dengan persentase 33,3% menyatakan sangat 

setuju.  
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 11 menunjukkan 3 responden dengan 

persentase 10,0% menyatakan sangat tidak setuju, 12 responden dengan persentase 

40,0% menyatakan tidak setuju, 7 responden dengan persentase 23,3% menyatakan 

setuju, dan 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 12 menunjukkan 6 responden dengan 

persentase 20,0% menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden dengan persentase 

36,7% menyatakan tidak setuju, 5 responden dengan persentase 16,7% menyatakan 

setuju, dan 8responden dengan persentase 26,7% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 13 menunjukkan 7 responden dengan 

persentase 23,3% menyatakan sangat tidak setuju, 10 responden dengan persentase 

33,3% menyatakan tidak setuju, 6 responden dengan persentase 20,0% menyatakan 

setuju, dan 7 responden dengan persentase 23,3% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 14 menunjukkan 4 responden dengan 

persentase 13,3% menyatakan sangat tidak setuju, 11 responden dengan persentase 

36,7% menyatakan tidak setuju, 8 responden dengan persentase 26,7% menyatakan 

setuju, dan 7 responden dengan persentase 23,3% menyatakan sangat setuju.  

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang 

menjawab indikator pertanyaan nomor 15 menunjukkan 2 responden dengan 
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persentase 6,7% menyatakan sangat tidak setuju, 7 responden dengan persentase 

23,3% menyatakan tidak setuju, 11 responden dengan persentase 36,7% menyatakan 

setuju, dan 10 responden dengan persentase 33,3% menyatakan sangat setuju.  

 

1. Indikator Variabel X dan Variabel Y 

a) Indkator Variabel X 

Tabel 9 

 Frequency Percent 

Valid STS 5 17,8 

TS 8 24,3 

S 6 22,5 

SS 11 35,4 

Total 30 100,0 
sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Berdasarkan tabel 9 diatas, diketahui bahwa dari seluruh indikator variabel X 

menunjukkan 5 responden dengan persentase 17,8% menyatakan sangat tidak setuju 

(1), 8 responden dengan persentase 24,3% menyatakan tidak setuju (2),6 responden 

dengan persentase 22,5% menyatakan setuju (3), dan 11responden dengan persentase 

35,4% menyatakan sangat setuju (4). Artinya, jawaban 57,9%. 

 

 

 

b) Indikator Variabel Y 

Tabel 10 
 Frequency Percent 
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Valid STS 7 22,2 

TS 8 26 

S 9 31,8 

SS 6 20 

Total 30 100,0 
sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui bahwa dari seluruh indikator variabel Y 

menunjukkan 7 responden dengan persentase 22,2% menyatakan sangat tidak setuju 

(1), 8responden dengan persentase 26% menyatakan tidak setuju (2) 9 responden 

dengan persentase 31,8 % menyatakan setuju (3), dan 6 responden dengan persentase 

20% menyatakan sangat setuju (4). Artinya, jawaban responden yang menjawab 

sangat setuju dan setuju pada indikator variabel Y mencapai 51,8%. 

D. Uji Asumsi Dasar 

1. Uji Normalitas data 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov, langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu: 

1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

Ho  : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 11 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Total 
Tayangan 

Acara 
Studio 42 

PALTV (X) 

Total 
Perubahan 

Sosial 
Masyarakat 

(Y) 

N 30 30 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 67.66 54.33 
Std. 
Deviation 

6.383 10.849 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .122 .176 
Positive .100 .176 
Negative -.122 -.081 

Test Statistic .122 .176 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .146c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,029> 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Fungsinya untuk mengethui hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dasar pengambilan keputusan  pada linearitas sebagai berikut : 

1) Jika nilai sig.Deviation from Linearity> 0,05 maka terdapat hubungan 

yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2) Jika nilai sig. Deviation from Linearity< ,05 maka tidak terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
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Tabel 12 

Uji Linearitas 

 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

TOTAL.Y 
* 
TOTAL.X 

Between 
Groups 

(Combined) 2114.800 18 117.489 4.160 .010 

Linearity 1646.955 1 1646.955 58.315 .000 
Deviation 
from 
Linearity 

467.845 17 27.520 .974 .534 

Within Groups 310.667 11 28.242     
Total 2425.467 29       

sumber: dikelola menggunakan SPSS versi 16 

a. Menentukan hasil uji linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai sig. Deviation from linearity 

sebesar 0,534> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV terhadapperubahan sosial 

masyarakat .  

b. Menentukan Hasil Uji Linearitas Dengan Nilai F 

 Jika nilai Fhitung 0,534< Ftabel, maka terdapat hubungan yang linear 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 Jika nilai Fhitung 0,534> Ftabel, maka tidak terdapat hubungan yang 

linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

c. Keputusan Uji Linearitas 
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Diketahui nilai Fhitung  0,534< Ftabel 2,74 sehingga dapat dsimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV 

terhadapperubahan sosial masyarakat.cara mencari Ftabel  = (df deviation from 

linearity ; df within groups) 

   = ( 17; 11) → lihat pada distribusi nilai Ftabel 

   = 3,14 

3. Uji Homogenitas 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yakni: Jika nilai 

signifikan < 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih dari kelompok 

populasi data adalah tidak sama, begitupun sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 

maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih dari kelompok populasi data adalah 

sama. 

Tabel 13 

Hasil Uji Homogents data 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.834 7 11 .198 

Sumber dikelola menggunakan spss versi 16 
 

Berdasarkan tabel SPSS versi 16 diatas, diketahui bahwa nilai signifikasi 

berdasarkan variabel tayangan acara studio 42 PALTV dengan perubahan sosial 

masyarakat adalah sebesar 0,198> 0,05 artinya data variabel keduanya mempunyai 

varian yang sama atau homogen. 

E. Uji Hipotesis Statistik 
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1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat.Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi besaran nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X dan Y dalam bentuk 

persamaan, digunakanlah rumus statistik regresi linier sederhana dengan 

menggunakan SPSS versi 16, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 14 
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (PENGARUH TAYANGAN ACARA 

STUDIO 42 PALTV ) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 51.676 4.376  7.696 .008 

PERUBAHAN 
SOSIAL 
MASYARAKAT 

.972 .126 .8241 1.383 .000 

a. Dependent Variable: PENGARUH TAYANGAN ACARA STUDIO 42 
PALTV  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis, diketahui besarnya nilai t = 

1,383 sedangkan nilai sig. sebesar 0,008. Nilai sig. lebih kecil dari nilai signifikansi 

0,05 Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabeltayangan 

acara studio 42 PALTV terhadap perubahan sosial masyarakat. Dari tabel tersebut 

terdapat kolom B (constant) nilainya sebesar 51,676 sedangkan nilai variabel 
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efektivitas kerja reporter sebasar 0,972 sehingga diperoleh persamaan regresi linier 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 51.676+0,972X 

Setelah mengetahui variabel X berpengaruh terhadap Y, selanjutnya 

menentukan besarnya korelasi atau hubungan antar variabel X dan Y seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 15 
 

Pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV terhadap perubahan sosial 
masyarakat 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .824a .679 .668 5.273 
Sumber dikelola menggunakan spss versi 16 

 

Berdasarkan tabel 15 diatas diketahui bahwa pada kolom R Squre diperoleh 

nilai 0,679 hal ini menunjukkan memiliki pengaruh sebesar 67,9% tayangan acara 

studio 42 PALTV. Sedangkan sisanya 32,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

menyajikan tontonan lucu tentang kehidupan sehari-hari, lawakan yang khas yang di 

sukai masyarakat, tentu saja menjadi tontonan banyak orang yang membuat para 

penonton terhibur. Penulis menguji seberapa kuat hubungan atau pengaruh variabel X 

terhadap Y, maka digunakanlah nilai koefisien korelasi, yaitu: 

Tabel 16 
Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 
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No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

1 0,00-0,199 Sangat Lemah 
2 0,20-0,399 Lemah 
3 0,40-0,599 Cukup 
4 0,60-0,799 Kuat 
5 0,80-0,100 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan nilai koefisien tersebut, maka nilai 0,679 termasuk korelasi yang 

kuat hubungannya. 

2. Uji Hipotesis (Uji t) 

Setelah koefisien regresi diperoleh, maka dilakukanlah uji hipotesis yaitu uji t 

untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel interval/rasio.Dan untuk 

mengetahui apakah pengaruh antara variabel X dan Y signifikan atau tidak signifikan. 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa angka 0,824 pada Standardized 

Coefficients (Beta) menunjukkan tingkat korelasi antara tayangan acara studio 42 

PALTV terhadap perubahan sosial masyarakat. Sedangkan nilai t = 5,273digunakan 

untuk pengujian hipotesis apakah ada pengaruhtayangan acara studio 42 PALTV 

terhadap perubahan sosial masyarakat. Maka untuk pengujian nilai t dengan 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

Ha    : Hipotesis yang dirumuskan 
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H0 (Hipotesis Nihil)  : Tidak ada Pengaruh tayangan acara studio 42 

PALTV terhadap perubahan sosial masyarakat. 

H1 (Hipotesis Alternatif) : pengaruh  tayangan acara studio 42 PALTV 

terhadap perubahan sosial masyarakat.Kriteria pengujian berdasarkan nilai t : 

a) Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak 

b) Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima dan Ho ditolak 

Untuk menghitung nilai t tabel dengan signifikansi 0,05 dapat dilakukan 

dengan rumus berikut: 

T tabel = (a/2 : n-k-1) 

  = (0,05/2 :30-1-1) 

  =  (0,025 : 28) 

  = 2,048 

Kesimpulan dari hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan 

SPSS versi 16 diperoleh nilai t hitung sebesar 1,383>2,048(lihat t tabel) maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak, artinya ada Pengaruh tayangan acara 

studio 42 PALTV terhadap perubahan sosial masyarakat. 

3. Pembahasan 

 Dalam penelitian ini, responden padaremaja usia 17 sampai 21 tahun di jalan 

sanjaya RT 06 RW 02 Alang-Alang Lebar sebanyak 30 responden yang dibagikan 

kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dari 30 pertanyaan, yaitu 15 pernyataan untuk 

tayangan acara studio 42 PALTV(X) dan 15 pertanyaan untuk perubahan sosial 

masyarakat.(Y). Untuk mengetahui Pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV 
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terhadap perubahan sosial masyarakat., penelitian ini melakukan penghitungan 

dengan program SPSS versi 16 dan untuk menguji hipotesis digunakan regresi linier 

sederhana. Penjelasannya sebagai berikut: 

Berdasarkan Pada tabel 11 dengan menggunakan rumus regresi linier 

sederhana antara pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV terhadap perubahan 

sosial masyarakat.. Diperoleh persamaan, Jadi :Y = 51.676+0,972 Xsetelah 

mengetahui kedua variabel X berpengaruh pada Y. 

Pada tabel 12 pada kolom R square diperoleh nilai 0,679 (67,9%) hal ini 

menunjukkan tayangan acara studio 42 PALTV memiliki pengaruh terhadap 

perubahan sosial masyarakatSedangkan sisanya 0,321 (32,1%) dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti menyajikan tontonan lucu tentang kehidupan sehari-hari, lawakan 

yang khas yang di sukai masyarakat, tentu saja menjadi tontonan banyak orang yang 

membuat para penonton terhibur. 

Perbedaan nilai t hitung sebesar 5,273>2,048 maka dapat disimpulkan bahwa 

H1 diterima dan Ho ditolak, artinya ada Pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV 

terhadap perubahan sosial masyarakat. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui adanya Pengaruh 

tayangan acara studio 42 PALTV terhadap perubahan sosial masyarakat. Setelah 

melakukan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh cukup antara 

Pengaruh tayangan acara studio 42 PALTV terhadap perubahan sosial masyarakat. 

 


