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15l Rlngka5an : 

1. Ma5alah Penelitlan 

Televi5i merupakan media ma5sa yang sangat efektip untuk 
digunakan sebagai media penyampai info~masi, edukasi maupun 
ilmu pengetahuan, karena keunggulan yang dimiliki yaitu dapat 
didengar (a~dio) dan dilihat (visual). Daya jangkau dari TV 
tidak dibatasi oleh batas-batas geografis. 

Penelitian ini menganalisis tanggapan pemir5a Televisi 
terhadap penyuluhan kesehatan di televisi dengan mak5ud 
mengidentifikasi taraf persepsinya terhadap prinsip-prinsip 
kesehatan yang materi penyuluhannya selama ini ditayangkan 
melalui sia~an televisi. 

2. Tujuan Penelitian 

(1). Mengetahui tanggapan khalayak terhadap siaran kese
hatan melalui televisi 

(2). Mengetahui kelemahan dan kelebihan acara tersebut 
(3). Mengetahui efektifitas acara tersebut bagi khalayak. 

3. Metode Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan,studi ka5us dengan 
cara survey di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Peneleh dan 
Kelurahan Tenggilismejoyo, Kotamadya Surabaya. 

Satu wilayah RW diambil secara purposive dari masing
ma5ing Kelurahan. Sampel dipilih secara random sederhana dari 
ibu rumah tangga penduduk wilayah RW yang dimaksud. 

Data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada 
responden dengan panduan kwesioner yang telah disiapkan. Data 
diolah secara manual dan disajikan secara diskriptip. 

4. Kesimpulan 

Dari penelitian ini didapatkan kenyataan bahwa penayangan 
siaran kesehatan melalui televisi cukup efektip, terbukti 
reponden memberikan tanggapan yang positip terhadap acara 
tersebut. Secara keseluruhan responden menganggap sebagai hal 
yang sangat perlu adanya siaran kesehatan melalui televisi 
sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan masalah keseha
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tan maupun sebagai sarana untuk mengingatkan kembali ten tang 
pengetahuan masalah kesehatan yang pernah diperoleh sebelumnya. 

Responden juga mengatakan bahwa informasi ma$alah keseha
tan dan dan masalah-masalah lain dengan melihat televisi. 

Secara umum responden menilai bahwa penyajian atau taya
ngan siaran kesehatan di televisi sudah cUkup baik, namun pada 
umumnya mereka mengajukan saran bahwa bentuk penayangannya se
baiknya dalam bentuk teatral atau bentuk lain yang lebih komu
nikatip, atau berupa penyajian kasus tertentu. 

5. Saran 

Dari penelitian ini terlihat pula bahwa peranan suami 
dOAam mendorong ke~kutsertaan istri dalam program Keluarga be
rencana cukupbesar, karena itu perlu dilakukan pula kampanye 
KB melalui televisi yang ditujukan kepada para suami. 

32,2% responden melihat TV karena menginginkan sajian film 
atau acara hiburan lainnya yang menarik, karena itu acara 
siaran kesehatan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 
diselipkan diantara acara-acara yang digemari oleh pemirsa TV. 
Dapat pula acara siaran kesehatan ini dikemas dalam bentuk
bentuk yang bervariasi,L2rutama yang melibatkan seni 
tradisional. 
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KATA PENGANTAR 

Puji sukur- ke hadi,.-at Allah SWT., bahwa penelitian 

mengenai tanggapan khalayak te,.-hadap sia,.-an kesehatan di televisi 

dapat kami selesaikan, walaupun har-us mundur dari jadwal waktu 

yang di,.-encanakan. Hal ini disebabkan adanya penggantian peneliti 

da,.-i Sd,.-. Djoko Dwi Hastanto kepada saya. 

Dalam penelitian ini khususnya pada waktu mempersiapkan 

lapangan dan pengumpulan data banyak bantuan yang saya terima 

dari S,.-d. Silistyowati SKM dan kawan-kawan. Untuk i tu pada 

kesempatan ini saya ingin menyampaikan ,.-asa terima kasih yang 

sedalam-dalamnya. Begitu pula kepada Sd,.-. Djoko Owi Hastanto, sa

ya sampaikan terima kasih atas kesediaan sauda,.-a khususnya dalam 

membantu menyusun pembahasan laporan ini. 

Kepada Bapak Rekto,.- Unair dan Bapak Ketua Lembaga Peneli

tia~ Unair saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian ini. 

Walaupun masih banyak sekali kekurangan dalam hasil pene

litian ini, saya berha,.-ap penelitian ini memberi manfaat kepada 

pihak-pihak yang membaca lape,.-an ini. 

Surabaya, Oktober 1991 

Peneliti 

Sho'im Hidayat 
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