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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan setelah 

peneliti mendapatkan data melalui uji lapangan tentang analisis unsur daya tarik host Tonight 

Show Premiere terhadap minat menonton subscriber. Penelliti akan menjabarkan dan 

memberikan penjelasan mengenai karakteristik responden, variabel dan uji hipotesis untuk 

menjawab rumusan masalah. 

4.1 Gambaran Umum Tonight Show Premiere 

Program Tonight Show Premiere adalah program acara talkshow Net TV yang 

ditayangkan di YouTube dan menjadi salah satu program acara unggulan Net TV di 

YouTube, terbukti dari jumlah subscribernya yang telah mencapai 4,53 juta subscriber. 

Program Tonight Show Premiere merupakan acara talkshow malam yang tayang perdana 

pada tanggal 31 Agustus 2013 dan dibawakan oleh Vincent Ryan Rompies dan Dedi 

Mahendra Desta (sebagai host), Hesti Purwadinata dan Enzy Storia (sebagai co-host). Host 

Tonight Show Premiere selalu dinantikan oleh tonight lovers yang selalu menghibur 

dengan kekocakan mereka dan chemistry yang terbangun secara natural serta mendapatkan 

support yang maksimal dari band pengiring (My Own Music). 

 

 

Gambar 4. 1 Program Tonight Show Premiere di Youtube 

Sumber : Youtube TonightShowNet 
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4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari 200 

responden yang telah mensubscribe dan menonton program acara Tonight Show Premiere. 

Penyebaran kuisioner dilakukan secara online kepada subscriber Tonight Show Premiere. 

Karakteristik responden yang disertakan dalam penelitian ini adalah; 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 

sebagai berikut; 

Tabel 4. 1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 4.1 tersebut 

diketahui dari 200 responden, laki-laki sebanyak 78 responden atau 39%, 

perempuan sebanyak 122 responden atau 61%. Analisis data diatas dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil sebaran kuisioner, responden dengan 

jenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan responden dengan jenis 

kelamin laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena perempuan cenderung suka 

humor. 

4.2.2 Usia Responden 

Disrtibusi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 

berikut; 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Tabel 4. 2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui dari total 200 responden, 

berdasarkan usia responden terbagi menjadi 4, yaitu usia 13-20 tahun sebanyak 

29 responden atau 14,5%, usia 21-28 tahun sebanyak 142 responden atau 71%, 

usia 29-37 tahun sebanyak 25 responden atau 12,5%, dan usia 38-45 tahun 

sebanyak 4 responden atau 2%. Responden dengan usia 21-28 tahun menduduki 

posisi pertama dengan total 142 responden atau sebanyak 71% dari total 

keseluruhan responden. Posisi terendah diduduki oleh usia 38-45 tahun dengan 

total 4 responden atau 2%. Analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

sebaran kuisioner, responden berusia 21-28 tahun mendominasi penggunaan 

youtube. Data diatas didukung oleh data dari We Are Social pada Januari 2021 

pengguna youtube di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 18-24 dan 25-

34 tahun dengan persentase 64,8% dari seluruh pengguna internet.6 

4.2.3 Pekerjaan Responden 

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.3 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://andi.link/wp-content/uploads/2021/08/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-Digital-Report-

2021_compressed.pdf diakses pada 06 Agustus 2022 pukul 21.56 WIB 
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Tabel 4. 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 200 responden, distribusi responden 

berdasarkan pekerjaan terbagi menjadi 9 yaitu mahasiswa sebanyak 37 

responden atau 18,5%, karyawan sebanyak 19 responden atau 9,5%, swasta 

sebanyak 45 responden atau 22,5%, Pengusaha sebanyak 7 responden atau 

3,5%, wiraswasta sebanyak 19 responden atau 9,5%, perawat sebanyak 4 

responden atau 2%, pelajar sebanyak 9 responden atau 4,5%, guru sebanyak 16 

responden atau 8%, freelance 21 responden atau 10,5%, dan responden yang 

tidak memiliki pekerjaan sebanyak 23 responden atau 11,5%. Hasil analisis data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil sebaran kuisioner, responden dengan 

status pekerjaan sebagai swasta, karyawan, freelance, dan mahasiswa 

mendominasi penggunaan internet. Hal ini didukung oleh data yang tercatat 

dalam survey nasional penetrasi internet 2018 yang menunjukkan bahwa 

pekerjaan wirausaha, guru dan pedangan onlineshop adalah tiga pekerjaan yang 

sering mengakses internet dan dari segi pendidikan mahasiswa dan pelajar atau 

seseorang yang pernah berkuliah mendominasi penggunaan internet.7 

 

 

                                                           
7 https://teknologi.bisnis.com/read/20190521/84/925175/inilah-3-profesi-yang-paling-sering-mengakses-internet 

diakses pada 06 Agustus 2022 pukul 23.43 WIB 
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4.2.4 Durasi Menggunakan Internet dalam Sehari 

Distribusi responden berdasarkan durasi menggunakan internet dalam 

sehari dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Durasi Responden Menggunakan Internet dalam Sehari 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas distribusi penggunaan internet dalam sehari dari 

200 responden, sebanyak 2 responden atau 1% menggunakan internet dalam 

sehari <1 jam, 37 responden atau 18,5% menggunakan internet dalam sehari 1-

3 jam, sebanyak 91 responden atau 45,5% menggunakan internet dalam sehari 

4-6 jam, dan 70 responden atau 35% menggunakan internet dalam sehari 7-9 

jam. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa durasi penggunaan internet 

dalam sehari, responden mengakses internet 4-6 jam sebanyak 91 responden 

dan 7-9 jam sebanyak 70 responden. Berdasarkan data dari We Are Social pada 

Januari 2021, pengguna internet di Indonesia mengakses internet 8 jam 52 menit 

dalam sehari berlaku untuk semua aplikasi dari total keseluruhan pengguna 

internet. 

4.2.5 Durasi Mengakses Youtube dalam Sehari 

Distribusi responden berdasarkan durasi mengakses youtube dalam sehari 

dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 

Durasi Responden Mengakses Youtube dalam Sehari 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, durasi mengakses youtube dalam sehari dari 200 

responden. Sebanyak 46 responden atau 23% mengakses youtube dalam sehari 

<1 jam, 114 responden atau 57% mengakses youtube dalam sehari 1-3 jam, 

sebanyak 33 responden atau 16,5% mengakses youtube dalam sehari 4-6 jam, 

dan 7 responden atau 3,5% mengakses youtube dalam sehari 7-9 jam. 

Berdasarkan analisis tersebut, dari total keseluruhan responden, sebanyak 114 

responden mengakses youtube 1-3 jam. Hal ini didukung data dari We Are 

Sosial pada Januari 2021, yang menunjukkan bahwa rata-rata durasi masyarakat 

Indonesia dalam mengakses youtube adalah 25,9 jam/bulan atau sama dengan 

2-3 jam dalam sehari. 

4.2.6 Subscriber Tonight Show Premiere 

Distribusi responden berdasarkan lama menjadi subscriber Tonight Show 

Premiere dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 

Lama Menjadi Subscriber Tonight Show Premiere 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui dari 200 responden, berdasarkan 

lamanya menjadi subscribers Tonight Show Premiere terbagi menjadi 4, yaitu 

sebanyak 65 responden atau 32,5% telah mensubscribe selama >3 bulan, 39 

responden atau 19,5% telah mensubscribe selama 6 bulan, sebanyak 45 

responden atau 22,5% telah mensubscriber selama 1 tahun, dan sebanyak 51 

responden atau 25,5% telah mensubscriber selama < 2 tahun. Berdasarkan 

analisis tersebut dari total keseluruhan responden, sebanyak 65 responden 

menjadi subscriber Tonight Show Premiere > 3 bulan. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah subscriber Tonight Show Premiere di youtube yang semakin bertambah. 

4.2.7 Lama Menonton Tonight Show Premiere 

Distribusi responden berdasarkan lama menonton Tonight Show Premiere 

dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 

Lama Menonton Tonight Show Premiere 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun2022 

Berdasarkan tabel diketahui dari 200 responden lamanya menonton Tonight 

Show Premiere terbagi menjadi 4, yaitu sebanyak 27 responden atau 13,5% 

telah menonton selama 1 bulan, 30 responden atau 15% telah menonton selama 

3 bulan, sebanyak 48 responden atau 24% telah menonton selama 6 bulan, dan 

sebanyak 95 responden atau 47,5% telah menonton selama <1 tahun. 

Berdasarkan analisis tersebut dari total keseluruhan responden, sebanyak 95 

responden telah menonton Tonight Show Premiere <1 tahun.  

4.2.8 Apakah Selalu Menonton Tonight Show Premiere 

Distribusi responden berdasarkan apakah selalu menonton Tonight Show 

Premiere dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 8 

Responden Selalu Menonton Tonight Show Premiere 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diketahui dari 200 responden, sebanyak 49 responden 

atau 24,5% selalu menonton Tonight Show Premiere, 61 responden atau 30,5% 

tidak selalu menonton Tonight Show Premiere, sebanyak 64 responden atau 

32% sering menonton Tonight Show Premiere, dan 26 responden atau 13% 

jarang menonton Tonight Show Premiere. Berdasarkan analisis tersebut dari 

total keseluruhan responden, sebanyak 64 responden sering menonton tayangan 

Tonight Show Premiere di youtube. 

4.3 Karakteristik Variabel 

Karakteristik variabel akan dijelaskan mengenai deskripsi data hasil penelitian yang 

telah diperoleh dan dianalisis berdasarkan perhitungan frekuensi dan persentase yang 

disajikan dalam bentuk tabel oleh peneliti. Pembahasan ini berdasarkan indicator pada 

operasional variabel dan setiap butir pertanyaan terdapat jawaban yang bernilai positif dan 

jawaban bernilai negatif. Jawaban yang bernilai positif terdiri dari jawaban Sangat Setuju 

(SS) dan Setuju (S), sedanngkan jawaban yang bernilai negatif terdiri dari Sangat Tidak 

Setuju (STS) dan Tidak Setuju (TS). 

4.3.1 Analisis Karakteristik Variabel Daya Tarik Host (X) 

Pada variabel daya tarik host (X) terdapat 3 indikator yang meliputi 

mempengaruhi, menarik perhatian, dan kekuatan. 

4.3.1.1 Mempengaruhi 

Indikator pertama pada variabel daya tarik host adalah 

mempengaruhi, host yang menarik berperan aktif dalam mempengaruhi 

sebuah tayangan dengan tutur kata dan gaya bahasa yang santai dapat 
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menciptakan suasana yang nyaman sehingga bintang tamu dan penonton 

dapat merasa nyaman. Untuk mengetahui tingkat skala perhitungan rata-

rata, digunakan interval sebagai berikut; 

 

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
24 − 15

4
 =  

9

4
= 2.25 

 

Tabel 4. 9 

Distribusi Daya Tarik Berdasarkan Indikator Mempengaruhi 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

15 - 17.25 Sangat Tidak Setuju 11 5,50 

17.26 – 19.51 Tidak Setuju 60 30,00 

19.52 – 21.77 Setuju 63 31,50 

21.78 - 24 Sangat Setuju 66 33,00 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 129 responden atau 64,5%  

merasa nyaman dengan gaya bahasa host yang santai, dapat 

menciptakan sebuah kesan seolah-olah sedang berbincang dengan 

teman yang biasa dijumpai sehingga bintang tamu merasa nyaman dan 

lebih terbuka kepada host. 

4.3.1.2 Menarik Perhatian 

Indikator ke dua variabel daya tarik adalah menarik perhatian. 

Menarik perhatian, host dapat membawakan acara talkshow dengan 

santai disertai lawakan spontan. Untuk mengetahui tingkat skala 

perhitungan rata-rata, digunakan interval sebagai berikut; 
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=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
28 − 18

4
=

10

4
= 2.5 

 

Tabel 4. 10 

Distribusi Variabel Daya Tarik Berdasarkan Indikator Menarik Perhatian 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

18 – 20.5 Sangat Tidak Setuju 10 5,00 

20.6 – 23.1 Tidak Setuju 58 29,00 

23.2 – 25.7 Setuju 62 31,00 

25.8 - 28 Sangat Setuju 70 35,00 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 132 responden atau 66% sangat 

setuju dengan pembawaan host yang selalu ceria dan tampil menarik 

dalam acara Tonight Show Premiere sehingga responden tertarik 

menonton tayangan Tonight Show Premiere karena responden lebih 

suka acara diselingi dengan humor.  

4.3.1.3 Kekuatan 

Indikator ke tiga variabel daya tarik adalah kekuatan, seberapa kuat 

tayangan Tonight Show menimbulkan motif untuk menonton dengan 

cara mengundang bintang tamu dari berbagai kalangan entertainment 

baik diluar dunia entertainment yang dapat menarik perhatian 

subscriber. Untuk mengetahui tingkat skala perhitungan rata-rata, 

digunakan interval sebagai berikut; 

 



 

41 
 

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
24 − 12

4
=

12

4
= 3 

 

Tabel 4. 11 

Distribusi Variabel Daya Tarik Berdasarkan Indikator Kekuatan 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

12 – 15 Sangat Tidak Setuju 5 2,50 

15 – 18  Tidak Setuju 63 31,50 

18 – 21 Setuju 75 37,50 

21 - 24 Sangat Setuju 57 28,50 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 132 responden atau 66% sangat 

setuju dengan mengundang bintang tamu dari berbagai kalangan 

entertainment dan juga luar dunia entertainment dapat menarik perhatian 

subscriber untuk menonton. Hal ini diperkuat dengan jumlah subscriber 

Tonight Show Premiere yang terus bertambah. 

4.3.2 Analisis Karakteristik Variabel Minat Menonton (Y) 

Pada variabel Minat Menonton terdapat 5 indikator yang meliputi perhatian, 

perasaan, keingintahuan, kesiapan bertindak, dan kecenderungan. 

4.3.2.1 Perhatian 

Perhatian yang dimaksud dalam variabel minat menonton adalah ada 

daya tarik dari tayangan Tonight Show Premiere yang mendapat 

perhatian dari subscriber. Untuk mengetahui tingkat skala perhitungan 

rata-rata, digunakan interval sebagai berikut; 
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=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
16 − 10

4
=

6

4
= 1.5 

 

Tabel 4. 12 

Distribusi Variabel Minat Menonton Subscriber Berdasarkan Indikator Perhatian 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

10 – 11.5 Sangat Tidak Setuju 2 1,00 

11.6 - 13.1 Tidak Setuju 67 33,50 

13.2 – 14.7 Setuju 53 26,50 

14.8 - 16 Sangat Setuju 78 39,00 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 131 responden atau 65,5 % sangat 

setuju bahwa tayangan Tonight Show Premiere memiliki daya tarik 

tersendiri. Hal ini didukung dengan pembawaan host yang ceria dan 

santai dalam membawakan acara Tonight Show Premiere. 

4.3.2.2 Perasaan 

Perasaan yang dimaksud pada variabel minat menonton adalah 

perasaan senang dan tertarik dengan gaya pembawaan host Tonight 

Show Premiere. Agar dapat mengetahui tingkat skala perhitungan rata-

rata, maka digunakan interval sebagai berikut; 

 

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
16 − 8

4
=

8

4
= 2 
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Tabel 4. 13 

Distribusi Variabel Minat Menonton Subscriber Berdasarkan Indikator Perasaan 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

8 – 10 Sangat Tidak Setuju 14 7,00 

10 – 12 Tidak Setuju 65 32,50 

12 -14 Setuju 86 43,00 

14 - 16 Sangat Setuju 35 17,50 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 121 responden atau  60,5% 

merasa senang dengan kekompakan host dalam membawakan acara 

Tonight Show Premiere, sehingga responden merasa nyaman saat 

tayangan Tonight Show Premiere. 

4.3.2.3 Keingintahuan 

Keingintahuan yang dimaksud pada variabel minat menonton adalah 

keingintahuan responden dengan bintang tamu yang akan diundang pada 

tayangan yang akan datang sehingga responden tidak merasa bosan saat 

menonton tayangan Tonight Show Premiere. Agar dapat mengetahui 

tingkat skala perhitungan rata-rata, maka digunakan interval sebagai 

berikut; 

 

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
8 − 5

4
=

3

4
= 0.75 
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Tabel 4. 14 

Distribusi Variabel Minat Menonton Subscriber Berdasarkan Indikator Keingintahuan 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

5 - 5.75 Sangat Tidak Setuju 3 1,50 

5.76 - 6.51 Tidak Setuju 69 34,50 

6.52 – 7.27 Setuju 45 22,50 

7.28 - 8 Sangat Setuju 83 41,50 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 128 responden atau 64% tidak 

merasa bosan dengan bintang tamu yang di undang sehingga responden 

merasa nyaman saat menonton tayangan Tonight Show Premiere. Hal 

ini didukung dengan tayangan Tonight Show Premiere dengan viewers 

rata-rata 1 juta tayang. 

4.3.2.4 Kesiapan Bertindak 

Kesiapan bertindak yang dimaksud pada variabel minat menonton 

adalah responden mendapatkan informasi yang menarik dari bintang 

tamu yang diundang. Agar dapat mengetahui tingkat skala perhitungan 

rata-rata, maka digunakan interval sebagai berikut; 

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
8 − 4

4
=

4

4
= 1 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Tabel 4. 15 

Distribusi Variabel Minat Menonton Subscriber Berdasarkan Indikator Kesiapan 

Bertindak 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

4 – 5 Sangat Tidak Setuju 5 2,50 

5 – 6 Tidak Setuju 116 58,00 

6 – 7 Setuju 37 18,50 

7 - 8 Sangat Setuju 42 21,00 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 121 responden atau 60,5% tidak 

mendapatkan informasi yang menarik dari bintang tamu yang diundang 

tetapi responden merasa nyaman dengan pembawaan host Tonight Show 

Premiere. Hal ini didukung pada tabel 4.17 dimana sebanyak 121 

responden atau 60,5% sangat setuju dengan kekompakan host Tonight 

Show Premiere. Namun sebanyak 79 responden atau 39,5% 

mendapatkan informasi yang diinginkan dan meanrik. 

4.3.2.5 Kecenderungan 

Indikator terakhir pada variabel minat menonton merupakan 

kecenderungan responden agar dapat terlibat secara langsung dalam 

acara Tonight Show Premiere sebagai penonton secara langsung. Agar 

dapat mengetahui tingkat skala perhitungan rata-rata, maka digunakan 

interval sebagai berikut; 

=
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

=
8 − 3

4
=

5

4
= 1.25 
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Tabel 4. 16 

Distribusi Variabel Minat Menonton Subscriber Berdasarkan Variabel Kecenderungan 

 

Interval Kategori Frekuensi 
Persentase 

(%) 

3 – 4.25 Sangat Tidak Setuju 40 20,00 

4.26 – 5.51 Tidak Setuju 12 6,00 

5.52 – 6.77 Setuju 77 38,50 

6.78 - 8 Sangat Setuju 71 35,50 

Total  200 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 148 responden atau 74% sangat 

setuju untuk terlibat secara langsung sebagai penonton dalam acara 

Tonight Show Premiere. Namun sebanyak 52 responden atau 26%, 

belum bersedia untuk terlibat secara langsung dalam acara Tonight 

Show Premiere. 

4.4 Uji Asumsi Klasik Regresi 

Dalam menggunakan model regresi harus melalui uji asumsi klasik untuk menghasilkan 

sesuai dengan standar statistik yang meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, 

multikolinearitas dan autokorelasi dengan hasil sebagai berikut; 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan di 

dalam model regresi, yang tujuannya untuk mengetahui apakah sebaran data di 

dalam variabel yang digunakan oleh penulis memiliki distribusi normal atau 

tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu sebagai 

berikut: 

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas 
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 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

Normalitas 

 

Tabel 4. 17 

Tabel P Plot 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi Normalitas. 

4.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan situasi tidak konstannya varians, dengan 

tujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 

residual itu tetap, maka disebut homoskedastisitas namun apabila varians dari 

residual itu berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Adapun Dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut; 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka berarti telah terjadi heteroskedastisitas. 
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 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka dinyatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4. 18 

Tabel Scatterplot 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan kuadran diatas dapat diketahui bahwa, ada pola tertentu seperti 

titik-titik (point-point) yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka dinyatakan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.4.3 Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikulinieritas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas (Multiko). Model 

Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Adapun dasar pengambilan keputusan; 

Menilai nilai Tolerance 

 Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar dari 

dari 0,10 

 Terjadi multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 
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Menilai nilai VIF 

 Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil dari dari 

10,00 

 Terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 

 

Tabel 4. 19 

Tabel Coefficients 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Kesimpulannya; 

Pada tabel diatas nilai Tolerance X 1,000 atau diatas 0,10 dan nilai VIFnya 

1,000 lebih kecil dari 10,00, artinya bahwa model regresi tidak terjadi 

multikolinearitas. 

4.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah gangguan terhadap data yang bersifat time series 

(data berdasarkan waktu). Model regresi seharusnya bebas dari autokorelasi, 

sehingga kesalahan prediksi (selisih data asli dengan data hasil regresi) bersifat 

bebas untuk tiap nilai X (variabel independen). 

Tabel 4. 20 

Tabel Summary 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 
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Cara membaca Tabel Durbin Watson 

 T = Jumlah Sampel (200) 

 K = Jumlah Variabel (2) 

 dL = Batas Bawah Durbin Watson (1.7483) Tabel DW 

 dU = Batas Atas Durbin Watson (1.7887) Tabel DW 

 d = 2.070 

Tidak Terdapat Autokorelasi Jika d/DW Terletak Antara dU dan (4-dU)  

dU (1.7887) < d (2.070) < 4-dU (4-1.7887 = 2.2113) 

1,7887 < 2,070 < 2,2113 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 1,7887 < 2,070 < 2,2113 tidak 

terdapat autokorelasi. 

4.5 Uji Hipotesis Penelitian Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan apabila uji asumsi klasik telah dilakukan dan data tersebut 

telah lolos pada setiap tahapan pengujiannya. Penelitian ini menggunakan regresi linier 

sederhana untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut; 

H0: Tidak ada pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat 

menonton subscriber 

H1: Ada pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat 

menonton subscriber 

 

Tabel 4. 21 

Tabel Kolerasi Analisis Unsur Daya Tarik Host Tonight Show Premiere terhadap 

Minat Menonton Subscriber 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Analisis Model Summary : 

 Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa, korelasi 

persial antara unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat 

menonton subscriber dengan menggunakan regresi linier sederhana memiliki 
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nilai korelasi R sebesar 0,799. Purnomo (2015:126) korelasi atau hubungan 

antara variabel dikatakan kuat ketika nilai R lebih besar (> 0,600) dan memiliki 

nilai positif (arah korelasi positif), sehingga dapat dikatakan pola hubungannya 

searah. Nilai tabel di atas dapat menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antar 

variabel yaitu unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat 

menonton subscriber tergolong sangat kuat, dengan nilai R (0,799 > 0,600), 

nilai tersebut menunjukkan koefisien korelasi yang positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang 

searah. Pada penelitian ini jika unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

semakin tinggi maka minat menonton subscriber akan semakin tinggi juga, 

sebaliknya jika unsur daya tarik host Tonight Show Premiere semakin rendah 

maka minat menonton subscriber akan semakin rendah juga 

 Koefisien determinasinya (R Square) memiliki nilai sebesar 0,639 atau 63,90% 

nilai tersebut diperoleh dari (R2 x 100% = 0,639 x 100%). Nilai tersebut dapat 

dikatakan bahwa minat menonton subscriber dipengaruhi oleh unsur daya tarik 

host Tonight Show Premiere dan sisanya sekitar 36,10% dipengaruhi faktor atau 

variabel lain selain unsur daya tarik host Tonight Show Premiere. 

 

Langkah selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh unsur daya tarik 

host Tonight Show Premiere terhadap minat menonton subscriber adalah menggunakan 

tabel ANOVA. Dasar pengambilan keputusan pada analisis tabel ANOVA dengan melihat 

nilai probabilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut; 

 Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

 Jika probabilitas < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut; 

 H0 : Tidak terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

terhadap minat menonton subscriber 

 H1 : Terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap 

minat menonton subscriber 
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Tabel 4. 22 

Tabel ANOVA 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 

Berdasarkan data pada tabel ANOVA di atas menunjukkan bahwa, nilai probabilitas 

0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan pada analisis ANOVA didapatkan kesimpulan bahwa H1 diterima 

dan H0 ditolak. Sehingga pernyataan bahwa terdapat pengaruh unsur daya tarik host 

Tonight Show Premiere terhadap minat menonton subscriber diterima sedangkan 

pernyataan bahwa tidak terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

terhadap minat menonton subscriber ditolak. 

Langkah terakhir untuk meneliti analisis unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

terhadap minat menonton subscriber adalah dengan tabel model persamaan regresi linier 

sederhana sebagai berikut; 

Tabel 4. 23 

Tabel Model Persamaan Regresi 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat nilai constant (a) sebesar 7,409, sedangkan 

nilai X (unsur daya tarik host Tonight Show Premiere) koefisien regresi (b) sebesar 0,608, 

sehingga persamaan regresi linier sederhana diperoleh sebagai berikut; 
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Y = a + bX 

Yminat menonton subscriber = a + bunsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

Yminat menonton subscriber = 7,409 + 0,608unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

 

Berdasarkan persamaan regresi linier di atas, dapat disimpulkan bahwa; 

 Nilai konstanta sebesar 7,409 menunjukkan bahwa, jika nilai unsur daya tarik 

host Tonight Show Premiere tidak ada, maka besarnya nilai konsisten variabel 

minat menonton subscriber sebesar 7,409 

 Nilai koefisien sebesar 0,608  pada variabel unsur daya tarik host Tonight Show 

Premiere, artinya bahwa setiap penambahn 1 (karena tanda positf) variabel 

unsur daya tarik host Tonight Show Premiere maka akan terjadi peningkatan 

sebesar 0,608 pada variabel minat menonton subscriber. 

 Koefisien regeresi pada data tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa arah unsur daya tarik host Tonight Show Premiere (X) terhadap minat 

menonton subscriber (Y) adalah positif 

Tahapan selanjutnya melakukan uji signifikansi melalui uji t dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara unsur daya tarik host Tonight 

Show Premiere (X) terhadap minat menonton subscriber (Y) dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut; 

 Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

 Jika probabilitas < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak 

Berdasarkan pada tabel model persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya sebesar 0,000 sehingga sesuai dengan dasar penganbilan keputusan di atas, 

kesimpulannya bahwa 0,000 < 0,05 yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga 

pernyataan bahwa terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap 

minat menonton subscriber diterima, sedangkan pernyataan bahwa tidak terdapat pengaruh 

unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat menonton subscriber ditolak. 

Berdasarkan keputusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur daya tarik host 

Tonight Show Premiere secara signifikan mempengaruhi minat menonton subscriber. 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden yang menonton tayangan Tonight Show Premiere berusia 21-28 tahun. 

Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan posistif dan memiliki kategori sangat 
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kuat antara unsur daya tarik host Tonight Show Premiere dengan minat menonton 

subscriber dengan nilai korelasi sebesar 0,799. Angka probabilitas hubungan antara 

variabel minat menonton subscriber dengan variabel unsur daya tarik host Tonight Show 

Premiere adalah sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan pada analisis ANOVA didapatkan kesimpulan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak. Sehingga pernyataan bahwa terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show 

Premiere terhadap minat menonton subscriber diterima sedangkan pernyataan bahwa tidak 

terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat menonton 

subscriber ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.21 (model summary) di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi (R Square) memiliki nilai sebesar 0,639 atau 63,90% (R2 x 100% = 0,639 x 

100%) artinya minat menonton subscriber dipengaruhi oleh unsur daya tarik host Tonight 

Show Premiere yang memiliki persentase sebesar 63,90% (pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependen sebesar 63,90%), sedangkan sisanya sekitar 36,10% 

dipengaruhi faktor atau variabel lain selain unsur daya tarik host Tonight Show Premiere. 

Hasil dari uji regresi linear sederhana Yminat menonton subscriber = 7,409 + 0,608unsur daya tarik 

host Tonight Show Premiere, konstanta sebesar 7,409 artinya bahwa jika nilai unsur daya tarik host 

Tonight Show Premiere tidak ada, maka besarnya nilai konsisten variabel minat menonton 

subscriber sebesar 7,409. Nilai koefisien sebesar 0,608 pada variabel unsur daya tarik host 

Tonight Show Premiere, artinya bahwa setiap penambahn 1 (karena tanda positf) variabel 

unsur daya tarik host Tonight Show Premiere maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,608 

pada variabel minat menonton subscriber. Koefisien regeresi pada data tersebut bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

(X) terhadap minat menonton subscriber (Y) adalah positif. Maka pada uji t dapat 

dsimpulkan bahwa unsur daya tarik host Tonight Show Premiere secara signifikan 

mempengaruhi minat menonton subscriber. 

Unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat menonton subscriber, di 

ketahui memiliki pengaruh antar variabel X dan Y yang memiliki persentase sebesar 

63,90% dan 36,10% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Variabel unsur daya 

tarik (X) terdapa 3 (tiga) indikator, yaitu mempengaruhi, menarik perhatian, dan kekuatan. 

Indikator mempengaruhi memiliki persentase 64,5% lebih kecil dibandingkan dengan 

indikator menarik perhatian dan kekuatan  dengan persentase 66%. Indikator menarik 

perhatian dan kekuatan dalam penelitian memiliki pengaruh paling besar terhadap 

timbulnya minat menonton subscriber sebesar 66% karena host merupakan daya tarik 
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utama, sehingga pemilihan host Tonight Show Premiere adalah yang tepat. Host Tonight 

Show Premiere yang terdiri dari Vincent dan Desta (Host), Hesti dan Enzi (Co-Host) 

mampu menguasai suasana dalam program acara Tonight Show Premiere. Sehingga host 

Tonight Show Premiere dapat membuat suasana dalam program tersebut mengalir dengan 

lawakan spontan. Dengan adanya humor yang disajikan host, membuat bintang tamu 

merasakan suasana yang lebih hangat sehingga dapat menghindari momen yang tidak 

terduga seperti kehilangan arah pembicaraan, kehabisan topik dan suasana canggung. 

Hasil penelitian ini juga di dukung penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Desti Purwatiningsih, pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh 

Tayangan Program Talkshow Mata Najwa terhadap Minat Menonton Anggota DPR RI 

Periode 2019-2024 (Survei : Anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)”. Data 

yang diperoleh melalui kuisioner yang disebar kepada 58 responden, dengan menggunakan 

metode Non Probability Sampling yaitu Census sampling (sampel sensus, sampel jenuh). 

Kecilnya pengaruh dari Tayangan program talkshow (variabel X) dengan minat menonton 

(variabel Y) sebesar 19%, sedangkan sisanya 81% ditentukan oleh faktor lain di luar 

penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan dari uji t menyatakan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tayangan program talkshow 

Mata Najwa di stasiun televisi Trans7 berpengaruh terhadap minat menonton anggota DPR 

RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 

Fitri Wahyuniarti (2018) “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)”. Data yang 

diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada 242 responden, menggunakan metode 

Probability Sampling yaitu simple random sampling. Persepsi Pembawa Acara 

berpengaruh terhadap Minat Menonton sebesar 51,8%  sedangkan sisanya sebesar 48,2% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi (penelitian). Berdasarkan hasil 

perhitungan dari uji t diperoleh nilai thitung sebesar 8,522 > nilai ttabel sebesar 1,995 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan persepsi pembawa acara terhadap minat menonton. 

Widi Nugroho (2017) “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)”. Data 

yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada 10 responden, menggunakan 
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metode komparatif. Nilai korelasi yang di dapat dari data yang telah diolah menggunakan 

program SPSS adalah 0,493. Dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,243 atau 24,3% yang dapat ditafsirkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh 

sebesar 24,3% terhadap minat nonton dan 75,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov. Hasil akhir dari uji Kolmogorov Smirnov 

adalah jika nilai probabilitasnya < batas kritis 0,05, yaitu 0,137 maka statistik terhadap 

hipotesis yang diajukan yaitu: Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap 

minat nonton Indonesia Lawyers Club di kalangan masyarakat desa Gelang, Kec. Rakit, 

Kab. Banjarnegara, yang berarti menerima Ha dan menolak Ho. 

Dalam penelitian ini, terdapat salah satu teori komunikasi media massa yang cukup 

populer, yaitu teori Uses and Gratification. Teori Uses and gratification milik Blumer dan 

Katz (McQuail, 2002) menyatakan bahwa pengguna media mempunyai peran aktif dalam 

menggunakan dan memilih media. Host Tonight Show Premiere mampu menggiring 

penonton Tonight Show Premiere untuk tetap menonton tayangan tersebut. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan program Tonight Show Premiere sempat berhenti selama satu bulan dan 

tayangan episode terakhir pada 23 April 2020 yang membuat penonton Tonight Show 

Premiere menyayangkan hal tersebut. Program Tonight Show Premiere yang sempat 

berhenti, sempat menjadi trending di twitter dan penonton berharap agar program Tonight 

Show Premiere tidak benar-benar berakhir.  

Harapan penonton setia Tonight Show Premiere akhirnya terkabul setelah berhenti 

tayang satu bulan, Tonight Show Premiere kembali hadir menyapa penonton setianya. 

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun twitter @TonightShow_Net. 

Pengumuman tersebut merupakan sapaan untuk penonton Tonight Show Premiere karena 

para tonight lovers sudah sangat menantikan kembalinya acara favorit mereka. Host 

Tonight Show Premiere mempunyai chemistry tersendiri yang mampu menarik minat 

masyarakat menonton kembali tayangan Tonight Show Premiere. 

 

 

 

 

 


