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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan di Indonesia sejak awal 

diarahkan kepada upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang sehat, 

kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertinggi kesadaran 

akan pentingnya hidup sehat. “Pembangunan kesehatan diselenggarakan 

dengan memberikan prioritas kepada upaya peningkatan kesehatan dan 

pencegahan penyakit di samping penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan”.
1
  

Krisis ekonomi dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut dapat ber-

akibat buruk bagi kesehatan. Hasil survey tercatat Sosial Ekonomi Nasional:  

Tahun 1998, tercatat 4,3 juta bayi meninggal saat dilahirkan, dan 

305.000 balita meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-5. 

Lambatnya pertolongan, diare, infeksi pernafasan akut, kurang gizi, 

merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita. Anak-anak 

yang kekurangan gizi tercatat 35%. Ini berarti 1 dari 2 anak Indonesia 

mengalami kekurangan gizi. Dari jumlah tersebut, 2,4 juta di bawah 

usia 5 tahun menderita kekurangan gizi
2
.  

 

 

Hal itu merupakan gambaran umum kondisi kesehatan masyarakat 

Indonesia yang mengkhawatirkan dan menuntut pemikiran dari seluruh lapisan 
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masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut:  

Kondisi umum dalam bidang kesehatan yang dihadapi bangsa Indone-

sia adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara 

drastis. Gejala tersebut bahkan menguat dengan terdapatnya indikasi 

kasus-kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk usia di 

bawah lima tahun sehingga dapat mengakibatkan timbulnya generasi 

yang kualitas fisik dan inteleknya rendah. Salah satu upaya peme-

rintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah me-

netapkan arah kebijakan dalam bidang kesehatan yakni antara lain 

meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling 

mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan 

prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyem-

buhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan 

sampai usia lanjut.
3
  

 

Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan ma-

syarakat sudah banyak dilakukan, sehingga diharapkan kesenjangan tersebut 

dapat teratasi. Demikian pula arah kebijakan pembangunan kesehatan telah di-

prioritaskan pada upaya pelayanan kesehatan dasar, namun tetap belum bisa 

menyadarkan masyarakat untuk berperilaku sehat. “Upaya meningkatkan kesa-

daran masyarakat untuk dapat menciptakan pola hidup sehat (paradigma sehat) 

sulit dicapai, karena tidak ditunjang oleh faktor sosial, ekonomi, tingkat 

pendidikan, dan budaya masyarakat” 
4
 

Media massa merupakan alat penyampaian infomasi yang ditemui 

oleh masyarakat setiap harinya. Informasi-informasi yang disajikan di media 

massa mampu memberikan pengaruh yang baik juga buruk bagi masyarakat, 

tergantung bagaimana masyarakat menyikapi informasi tersebut. Media tidak 
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lagi ditakuti sebagai alat untuk manipulasi dan tekanan politik, tetapi lebih 

dilihat sebagai alat yang relatif baik dan berpotensi untuk kepentingan umum. 

Hal ini terjadi karena publik dilihat dapat menahan rayuan dan manipulasi. 

Selain itu berkembang pendapat bahwa sebagian besar orang dipengaruhi oleh 

orang lain daripada media.
5
  

Efek terbatas dari media massa terkait dengan sikap masyarakat yang 

selektif dalam menerima terpaan informasi dari media massa.  Selain itu, 

kekuatan sosial dapat mempengaruhi media, bahkan individupun bisa 

mempengaruhi media. Efek terbatas dari media massa dikarenakan adanya 

perbedaan audiens dalam menanggapi terpaan media tersebut. 

Terpaan merupakan intensitas keadaan khalayak dimana terkena pesan-

pesan yang disebarkan oleh suatu media. Menurut Ardianto dan Erdinaya 

terpaan dapat diartikan sebagai kegiatan mendengar, melihat, dan membaca 

pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap 

pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok. Terpaan media 

berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media baik jenis media, 

frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan.
6
 

Sikap merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa 

dihilangkan dalam diri setiap individu. Sikap dapat menunjukkan bagaimana 

seseorang berperilaku atau bertindak. Meskipun sikap merupakan salah satu 

komponen penting dalam setiap individu namun sikap tidak dibawa sejak lahir. 
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Sikap berkembang seiring dengan proses pengetahuan individu akan sesuatu 

dan dapat berubah-ubah sekalipun suatu sikap memiliki kecenderungan untuk 

tetap.  

Sikap adalah suatu predisposisi perilaku dari komponen kognitif, 

afektif dan konatif terhadap suatu obyek sikap. Komponen kognitif terdiri dari 

keseluruhan aspek kognisi yang dimiliki seseorang terhadap obyek tertentu. 

Sedangkan komponen afektif terdiri dari keseluruhan aspek perasaan dan 

emosi seseorang terhadap obyek. Sementara komponen konatif terdiri dari 

kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan berperilaku tertentu 

terhadap suatu obyek.  

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide 

atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna 

mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Keterkaitan antara 

media massa (dalam penelitian ini media televisi) dengan sikap penonton 

sangatlah erat. 

Pesan yang terdapat dalam sebuah media televisi merupakan suatu 

stimulus yang nantinya mendapatkan respon dari penontonnya. Dimana efek-

efek tersebut sangat beragam macamnya, salah satunya adalah mempengaruhi 

sikap penontonnya. 

Televisi merupakan salah satu media massa yang dapat mempengaruhi 

sikap masyarakat terhadap program siaran yang ditayangkan. Salah satu 

program siaran televisi yang saat ini mempunyai rating tinggi adalah program 

siaran DR. OZ di Trans TV.   
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Melalui program siaran DR.OZ di Trans TV diharapkan memberikan 

inspirasi kepada masyarakat untuk menjalani hidup sehat. Menjalani hidup 

sehat harus diikuti dengan pencarian informasi yang benar. Maka dengan 

adanya acara di Trans TV tersebut memberikan masukan yang baik bagi 

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. 

Program yang ada di Acara DR.OZ Indonesia adalah pembahasan 

tentang jenis penyakit yang setiap acara selalu berganti-ganti tema, mitos atau 

fakta yang selama ini diyakini masyarakat tentang suatu penyakit, acara tanya 

jawab dari pemirsa acara DR.OZ Indonesia. 

Hasil penelitian Stried Harwindah Ariestari (2013) tentang Hubungan 

Talk Show “DR. OZ INDONESIA” di Trans TV Dengan Gaya Hidup 

Masyarakat Dalam Menjaga Kesehatan (Studi Korelasional Hubungan Terpaan 

Talk Show “DR. OZ Indonesia” di TRANS TV Dengan Gaya Hidup 

Masyarakat Dalam Menjaga Kesehatan di Surabaya), menunjukkan bahwa 

variabel terpaan talk show DR. OZ Indonesia di Trans TV (X) memiliki 

hubungan yang signifikan dengan gaya hidup masyarakat dalam menjaga 

kesehatan (Y), yang berarti talk show DR. OZ Indonesia di Trans TV 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang PENGARUH TERPAAN PROGRAM DR.OZ 

INDONESIA DI TRANS TV TERHADAP PERILAKU HIDUP SEHAT 

PADA KELOMPOK PENGAJIAN DI KELURAHAN KLEGEN KOTA 

MADIUN. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Adakah pengaruh terpaan program DR.OZ Indonesia di Trans TV terhadap 

perilaku hidup sehat pada Kelompok Pengajian di Kelurahan Klegen Kota 

Madiun?  

2. Seberapa besar pengaruh terpaan program DR.OZ Indonesia di Trans TV 

terhadap perilaku hidup sehat pada pada Kelompok Pengajian di Kelurahan 

Klegen Kota Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan program DR.OZ 

Indonesia di Trans TV terhadap perilaku hidup sehat pada Kelompok 

Pengajian di Kelurahan Klegen Kota Madiun. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan program DR.OZ Indonesia 

di Trans TV terhadap perilaku hidup sehat pada Kelompok Pengajian di 

Kelurahan Klegen Kota Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan hasil penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Berguna untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan yang 

diperoleh, baik dari teori umum yang didapat dari literatur maupun kuliah, 

di samping sebagai salah satu pewujudan dalam masyarakat yang sebenar-

nya. 

2. Bagi Pemerintah  

Berguna untuk pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang ber-

manfaat khususnya dalam memperoleh informasi sehat untuk perilaku hidup 

sehat masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat 

Berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perilaku 

hidup sehat. 

 




