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LAMPIRAN 

KUESIONER PENELITIAN 

 

ANALISIS UNSUR DAYA TARIK HOST TONIGHT SHOW PREMIERE 

TERHADAP MINAT MENONTON SUBSCRIBER 

Hallo perkenalkan saya Selvi Sari (362015144) mahasiswa program studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, 

memohon kesediaannya untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisioner ini. Jawaban anda akan 

menjadi masukan yang sangat berharga bagi kepentingan penelitian saya. Penelitian ini 

dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi saya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan “Analisis Unsur Daya 

Tarik Host Tonight Show Premiere terhadap Minat Menonton Subscriber”. Saya 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerja sama anda dalam 

mensukseskan penelitian ini. 

A. Karasteristik Responden 

Nama   : 

Channel Youtube : 

Usia    : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Pendapatan atau uang saku/bulan: 

Pulsa untuk internet/bulan: 

1. Berapa lama durasi anda menggunakan internet dalam sehari? 

a. <1jam 

b. 1-3 jam 

c. 4-6 jam 

d. 7-9 jam 

2. Berapa lama durasi anda dalam mengakses youtube dalam sehari? 

a. <1 jam 

b. 1-3 jam 

c. 4-6 jam 
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d. 7-9 jam 

3. Sudah berapa lama menjadi Subscriber Tonight Show Premiere? 

a. > 3 bulan 

b. 6 bulan 

c. 1 tahun 

d. < 2 tahun 

4. Sudah berapa lama anda mulai menonton Tonight Show Premiere? 

a. 1 bulan 

b. 3 bulan 

c. 6 bulan 

d. < 1 tahun 

5. Apakah anda selalu menonton Tonight Show Premiere? 

a. Selalu 

b. Tidak selalu 

c. Sering 

d. Jarang 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Berikan pilihan jawaban dengan jujur sesuai dengan yang anda alami atau rasakan pada 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda (✔) pada pilihan yang 

tersedia.  

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 =  Tidak Setuju (TS), angka 3 = Setuju 

(S), Angka 4 = Sangat Setuju (SS). 

 

Pernyataan berikut berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi anda: 

 

NO Pernyataan STS TS S SS 

1. Gaya bahasa yang santai mudah dipahami     

2. Gaya bahasa yang santai kurang dipahami     

3. 
Host menyapa penonton saat acara talkshow 

berlangsung 
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4. Host tidak menyapa penonton saat acara berlangsung     

5. 
Kemampuan host saat membawakan acara talkshow 

membuat nyaman 
    

6. 
Kemampuan host saat membawakan acara talkshow 

membuat kurang nyaman 
    

 

Pernyataan berikut berkaitan dengan hal-hal yang menarik perhatian anda: 

 

NO Pernyataan STS TS S SS 

1. Lawakan spontan host membuat suasana lebih hidup     

2.  Lawakan spontan host kurang membuat suasana lebih 

hidup 

    

3.  Host  selalu ceria dan tampil menarik     

4. Host tidak ceria dan tidak tampil menarik     

5. Host tidak pernah meremehkan dan merendahkan 

bintang tamu 

    

6. Host meremehkan dan merendahkan bintang tamu     

7.  Tayangan Tonight Show Premiere menarik perhatian 

saya 

    

 

Pernyataan berikut berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kekuatan: 

 

NO Pernyataan STS TS S SS 

1. Host menyambut bintang tamu dengan baik     

2. Host tidak menyambut bintang tamu dengan baik     

3. Host berkomunikasi dengan baik dengan bintang tamu     
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4. Host tidak berkomunikasi dengan baik dengan bintang 

tamu 

    

5.  Host mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari 

bintang tamu 

    

6. Host tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dari bintang tamu 

    

 

Pernyataan berikut berkaitan dengan hal-hal seputar minat meneonton: 

 

NO Pernyataan STS TS S SS 

1. Host  selalu tampil menarik     

2. Host  tidak tampil menarik     

3. Host  selalu membawakan acara dengan baik dan penuh 

candaan 

    

4. Host tidak membawakan acara dengan baik dan penuh 

candaan 

    

5. Bintang tamu yang diundang membuat penasaran     

6. Bintang tamu yang diundang tidak membuat penasaran     

7. Host  dan pengiring band selalu tampil kompak     

8. Host  dan pengiring band tidak selalu tampil kompak     

9. Acara talkshow tidak membosankan     

10. Acara talkshow membosankan     

11. Bintang tamu yang diundang memberikan informasi 

yang menarik 

    

12. Bintang tamu yang diundanh tidak memberikan 

informasi yang menarik 

    



 

66 
 

13. Berencana mengunjungi secara langsung acara 

talkshow dan terlibat sebagai penonton secara langsung 

    

14. Belum berencana mengunjungi secara langsung acara 

talkshow dan terlibat sebagai penonton secara langsung 

    

 


