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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Daya Tarik 

Berbagai definisi tentang daya tarik seperti yang dikemukakan oleh Belch (dalam 

Morissan, 2007) menjelaskan bahwa daya tarik adalah suatu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan atau mempengaruhi perasaan mereka 

terhadap suatu produk (barang atau jasa). Menurut Badudu dan Zain (dalam Abidin, 1999), 

menyatakan bahwa daya tarik merupakan kekuatan atau tenaga yang dapat digunakan untuk 

menarik sesuatu serta tenaga untuk menarik perhatian orang. Liliweri (1992), menyatakan 

bahwa daya tarik merupakan appeals pesan yang mengacu pada motif psikologi serta dapat 

melibatkan pesan rasional emosional dengan himbauan akan ganjaran tertentu. 

Effendi (1989), berpendapat bahwa daya tarik akan menimbulkan perhatian, kemudian 

perhatian tersebut dapat membangkitkan minat komunikan terhadap pesan yang 

disampaikan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa daya tarik adalah 

sesuatu yang dapat mengubah perasaan seseorang atau menarik minat dan motif terhadap 

objek. 

Objek yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebuah tayangan acara talkshow. 

Dimana tayangan itu sendiri adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar 

atau suara, dan gambar atau bentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun 

tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan pesan dan siap untuk 

dipertunjukkan (Day, 2004).  

Ada berbagai macam daya tarik untuk digunakan sebagai dasar dalam menyajikan 

sebuah tayangan yang dapat memberikan hiburan dan informasi. Daya tarik sebuah 

tayangan dapat dibagi menjadi tiga bagian (Vuspitasari, 2010), yaitu: 

1. Media sangat berperan aktif dalam mempengaruhi sebuah tayangan. Gaya bahasa 

yang santai dari host dalam memberikan pertanyaan kepada bintang tamu, dapat 

menciptakan sebuah kesan yang dianggap seolah-olah sedang berbincang dengan 

teman yang sering jumpai. Gaya bahasa yang santai, dapat mempengaruhi bintang 

tamu lebih merasa nyaman dan menjadi lebih terbuka kepada host. 

2. Menarik perhatian dalam hal ini adalah media dapat mengemas sebuah tayangan 

agar tayangan tersebut menarik untuk diikuti dan ditonton oleh masyarakat. Host 

membuat suasana acara talkshow mengalir dengan humor atau lawakan yang 
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spontan dapat membuat bintang tamu merasakan suasana yang hangat dan 

kekeluargaan. Hal tersebut dapat menarik perhatian dari subscriber yang menonton 

talkshow Tonight Show Premiere. 

3. Kekuatan yang maksud adalah seberapa kuat tayangan dalam menimbulkan motif. 

Tonight Show Premiere menghadirkan bintang tamu dari berbagai kalangan baik 

dari dunia entertainment atau luar dunia entertainment dengan memberikan 

informasi yang dibutuhkan penonton. 

2.2 Teori Uses and Gratification 

Teori Uses and Gratification atau Kebutuhan dan Penggunaan adalah sekelompok 

orang yang aktif dan memiliki sifat selektif dalam menggunakan sebuah media untuk 

memenuhi kebutuhannya. Menurut Blummer dan Katz, mereka mempercayai bahwa 

seseorang yang aktif dalam menggunakan media, bebas untuk menentukan pilihan mereka 

dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka bebas menentukan pilihan mereka untuk memilih 

informasi yang mereka perlukan dan mengabaikan informasi yang tidak mereka perlukan. 

Permasalahan terpenting dalam teori ini adalah bagaimana penggunaan media dapat 

membentuk pribadi dan sosial masyarakat. Hal tersebut bukan mengenai cara merubah pola 

pikir dan tingkah laku seseorang dalam menggunakan media tersebut. 

Menurut Maslow (West dan Turner, 2008) mengatakan Teori Uses and Gratification 

adalah perluasan dari teori motivasi dan kebutuhan. Seiring dengan perkembangan zaman, 

Teori Uses and Gratification terus berkembang. Teori ini banyak melihat bagaimana motif, 

penggunaan dan kepuasan individu dalam menggunakan suatu media. Masyarakat 

membuat pilihan dalam dirinya untuk mengkonsumsi berbagai jenis media. Teori ini 

mencoba untuk lebih memahami fakta bahwa setiap individu memilih alasan tersendiri 

dalam mengkonsumsi berbagai pesan media dan efek yang diterima dari pesan yang 

diberikan, yang tidak mungkin sama diantara individu 

2.3 Talkshow 

Salah satu program acara televisi yang menarik sebagai program yang mendidik bagi 

penonton adalah program talkshow. Talkshow dikatakan mendidik karena program 

talkshow dapat menghadirkan narasumber sebagai pembicara untuk meningkatkan 

wawasan bagi seseorang. Subroto menyatakan bahwa untuk membuat sebuah program 

acara televisi, maka terlebih dahulu harus dibuat perencanaannya, baik itu acara budaya, 

hiburan, penerangan, maupun pendidikan (Sainuddin, 2009:1). Menurut Freed Wibowo 
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(2007:8), program talkshow merupakan sebuah program pembicaraan tiga orang atau lebih 

mengenai suatu permasalahan. Masing-masing tokoh dalam program ini, diundang untuk 

saling berbicara untuk mengemukakan pendapat dan presenter bertindak sebagai moderator 

yang kadang-kadang juga melontarkan pendapat atau membagi pembicaraan. 

Menurut Naratama (2006:147), sang pembicara bebas membantah, sang moderator 

boleh mengkritik, bintang tamu boleh menangis, bila memang perlu bicara menjadi menu 

primer. Sedangkan menurut Eva Arifin (2010:64) dalam bukunya yang berjudul 

Broadcasting to be broadcaster, menyatakan bahwa program Talkshow merupakan acara 

program interaktif, atau dialog dimana brocasting televisi menghadirkan seorang tokoh 

masyarakat bail dalam bidang politik, kesehatan, ekonomi, dan psikologi yang berkaitan 

dengan tema acara yang disajikan pada program talkshow tersebut. 

2.4 Minat 

Menurut Effendy (1986:103), minat merupakan kelanjutan dari perhatian yang 

diharapkan menjadi titik tolak keinginan untuk melakukan aktivitas yang diinginkan. Minat 

adalah suatu keadaan dimana seseorang tertarik terhadap sesuatu dan disertai dengan 

keinginan untuk mengetahui lebih jauh, belajar dan membuktikan diri, sehingga seseorang 

dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Terjadi perubahan 

perilaku, perubahan ini meliputi seluruh kepribadian seseorang, baik kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif (Walgito, 2004). Menurut Johanes dalam Walgito (2004) 

menyatakan bahwa minat dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu minat intrinsik 

dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang dapat timbul dari dalam diri individu 

tanpa pengaruh dari luar, pengaruh sikap, persepsi, prestasi belajar, jenis kelamin dan 

harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat muncul melalui pengaruh latar belakang 

sosial ekonomi, orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya.  

Menurut Crow yang diterjemahkan oleh Z.Kasijan (1984), faktor yang berasal dari 

dalam, dapat bersifat sosial yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. Sedangkan 

faktor emosional menunjukkan intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap 

suatu kegiatan atau obyek. Minat juga memiliki unsur-unsur antara lain: 

Perhatian, Perasaan, Keingintahuan, kesiapan bertindak, kecenderungan untuk terlibat 

(Saleh, 2004). Perhatian, Walgito mendefenisikan perhatian sebagai pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu objek. 

1. Perasaan, yang di maksud disini adalah perasaan senang dan tertarik terhadap 

suatu objek baik orang atau benda akan menimbulkan minat pada diri seseorang, 



 

12 
 

seseorang merasa tertarik kemudian pada saatnya timbul keinginan yang di 

kehendaki agar objek tersebut menjadi milik. 

2. Keingintahuan, adalah dorongan nafsu untuk mencari tahu sesuatu hal yang 

masih belum dipahami dan diketahui. Sikap ingin tahu ditandai dengan sikap 

selalu terdorong untuk mengetahui lebih banyak, menemukan dan meneliti. 

3. Kesiapan bertindak, dimana individu mempunyai keinginan meniru dan 

mencontoh dari apa yang di tampilkan. 

4. Kecenderungan untuk terlibat, dapat dikatakan sebagai situasi dimana individu 

memiliki keinginan untuk teribat secara langsung. 

2.5 Peneliti Terdahulu 

1. Nestiti Artha Febrianti (2018) Universitas Mercu Buana. Jakarta. 

 Judul: Pengaruh Personal Branding Sarah Sechan Terhadap Minat Menonton 

Talkshow Sarah Sechan Net TV. 

 Tujuan penelitian: untuk menggambarkan bagaimanakah Pengaruh personal 

branding Sarah Sechan terhadap minat menonton talkshow Sarah Sechan Net 

tv. 

 Metode penelitian: menggunakan tipe deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode survei dan 

menggunakan teori personal branding. 

 Hasil penelitian: menunjukkan bahwa 32,7 persen variasi dari semua variabel 

bebas (Personal Branding Sarah Sechan) dapat menerangkan variabel terikat 

(Minat Menonton Talkshow Sarah Sechan Net tv), sedangkan sisanya sebesar 

67,3 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian 

ini. 

2. Sri Desti Purwatiningsih (2020) Universitas Persada Indonesia YAI. Jakarta. 

 Judul: Pengaruh Tayangan Program Talkshow Mata Najwa Terhadap Minat 

Menonton Anggota DPR RI Periode 2019-2024 (Survei: Anggota DPR RI 

fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). 

 Tujuan penelitian: untuk mengetahui besaran pengaruh tayangan program 

talkshow Mata Najwa di Stasiun televisi Trans7 terhadap minat menonton 

anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 
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 Metode penelitian: menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

metode survei. Teori yang digunakan adalah teori SOR. 

 Hasil penelitian: menunjukan bahwa terdapat korelasi antar variabel X dengan 

variabel Y memiliki hubungan yang sedang. Hasil perhitungan koefisien 

determinasi diperoleh adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 

19%. Hasil tersebut ditunjang dengan pengujian hipotesis Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti tayangan program talkshow Mata Najwa di stasiun 

Televisi Trans7 berpengaruh sebesar 19% terhadap minat menonton anggota 

DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 

3. Fitri Wahyuniarti (2018) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

 Judul: Pengaruh Pembawa Acara Terhadap Minat Menonton Televisi (Studi 

Persepsi Mahasiswa Jurnalistik Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah 

Jakarta tahun 2016-2017 Pada Acara Talkshow Sarah Sechan di NET TV). 

 Tujuan penelitian: untuk mengungkapkan mengenai ada atau tidaknya Persepsi 

Mahasiswa Terhadap Pembawa Acara dengan Minat Menonton Talksow “Sarah 

Sechan” pada Mahasiswa Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 

 Metode penelitian: menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

jenis penelitian korelasi. Teori yang digunakan adalah teori persepsi. 

 Hasil penelitian: mengklaim korelasi yang sejumlah aturan program pembawa 

acara terhadap minat menonton sebesar 52%. Artinya semakin tinggi 

kehandalan pembawa acara maka, semakin dapat dilihat minat pemirsa muatan 

dan program dalam kualitas pembawa acara sangat tinggi terhadap minat 

pemirsa menonton acara talkshow. 

4. Rocky Simarmata (2018) Universitas Brawijaya. Malang 

 Judul penelitian: Hubungan Antara Karakteristik Program Reality Show Rumah 

Uya di Trans7 Terhadap Minat Menonton (Studi Kuantitatif Eksplanatif 

Karakteristik Program Reality Show Rumah Uya di Trans7 terhadap Minat 

Menonton di Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang). 

 Tujuan penelitian: untuk melihat korelasi antara variabel karakteristik reality 

show Rumah Uya terhadap minat menonton mahasiswa. 

 Metode penelitian: menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksplanatif. Teori yang digunakan adalah teori Uses & Effect. 
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 Hasil penelitian: menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

karakteristik program reality show Rumah Uya terhadap minat menonton 

mahasiswa dengan nilai sebesar 0,541 yang termasuk dalam kategori 

menengah. Serta berdasarkan hasil analisis rata-rata, indikator alur cerita 

merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap minat menonton 

mahasiswa. 

5. Widi Nugroho (2017) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 

 Judul penelitian: Jenis Kelamin dan Minat Menyaksikan Tayangan Talkshow 

“Indonesia Lawyers Club” TVOne (Studi Komparatif Tentang Pengaruh Jenis 

Kelamin Terthadap Minat Menyaksikan Tayangan Talkshow “Indonesia 

Lawyer Club” TVOne di Kalangan Masyarakat Desa Gelang, Kecamatan Rakit, 

Kabupaten Banjanegara). 

 Tujuan penelitian: menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

terhadap minat menyaksikan tayangan talk show Indonesia Lawyers Club di 

kalangan masyarakat desa Gelang, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara. 

 Metode penelitian: menggunakan pedekatan kuantitatif dengan metode 

komparatif. 

 Hasil penelitian: Ha diterima, atau terdapat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan terhadap minat menyaksikan talk show Indonesia Lawyers Club di 

kalangan masyarakat desa Gelang, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, dan Ho 

ditolak 

6. Cherry Vyolline Baso (2019) Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. 

 Judul penelitian : Pengaruh Menonton Tayangan Vlog Fiersa Besari Terhadap 

Minat Berpetualang Subscriber Perempuan. 

 Tujuan penelitian : menjelaskan sejauh mana pengaruh menonton tayangan 

Vlog Fiersa Besari terhadap minat berpetualang subscribers perempuan. 

 Metode penelitian : menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksplanatoris. 

 Hasil penelitian : berdasarkan Hipotesis di ketahui ”ada pengaruh yang 

signifikan antara  menonton tayangan vlog terhadap minat berpetualang 

perempuan”H1 diterima, sedang Ho ditolak , artinya vlog sebuah jurnal dapat 

mempengaruhi minat berpetualang perempuan yang dapat di lihat dari Fhitung 

lebih besar dari Ftabel (3,031> 2,71). 
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Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada media yang 

akan diteliti, teori, dan metode penelitian yang akan digunakan. Peneliti berfokus pada 

media YouTube, dan perbedaan juga terdapat pada objek peneliti fokus pada minat 

menonton Subscriber. 

2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah “a testable statement” yang di dasarkan pada hubungan dua atau lebih 

variable dari sebuah kerangka kerja teoritis yang di kembangkan (Haryono, 2017). Unsur-

unsur yang menjadi daya tarik dari host Tonight Show Premiere antara lain: 

1. Kemampuan host dengan gaya bahasa yang santai dalam mempengaruhi suasana yang 

nyaman berpengaruh terhadap minat menonton subscriber. 

2. Kemampuan host dengan humor atau lawakan spontan dalam menarik perhatian 

bintang tamu berpengaruh terhadap minat menoton subscriber. 

3. Kemampuan mendapatkan informasi dalam kekuatan berbincang dengan bintang tamu 

tentang pengalaman ataupun ilmu yang dimiliki berpengaruh terhadap minat menonton 

subscriber 

 

Tonight Show Premiere 

(TNS) 

Daya tarik Host TNS 

Premiere: 

Mempengaruhi 

Menarik perhatian 

Kekuatan 

Minat menonton 

Subscriber: 

Perhatian 

Perasaan 

Keingintahuan 

Kesiapan bertindak 

Kecenderungan 
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Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H0: Unsur-unsur daya Tarik tayangan Tonight Show Premiere tidak berpengaruh 

terhadap minat menonton subscriber 

H1: Unsur-unsur daya Tarik tayangan Tonight Show Premiere berpengaruh terhadap 

minat menonton subscriber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


