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ABSTRAK 

Rostianingtyas. Opini penonton Surabaya terhadap program infotainment “Silet” di RCTI (Studi 
Deskriptif opini penonton Surabaya terhadap program infotainment “Silet” di RCTI).  

 Hal ini berangkat dari adanya pro dan kontra yang terjadi pada program infotainment 
“Silet” di RCTI. Pro yang terjadi adalah banyaknya masyrakat yang senang dengan program 
infotainment “Silet”. Akan tetapi adanya kontra yang menyatakan bahwa program infotainment 
“Silet” dapat merusak moral. Hal inilah yang menjadi peneliti tertarik untuk meneliti opini 
penonton terhadap program infotainment “Silet” di RCTI.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kecenderungan opini penonton 
yang mengarah pada opini positif atau negatif terhadap program infotainment “Silet” di RCTI.  

Teori yang digunakan adalah teori S-O-R dimana adanya stimulus yang dikirim dari 
program infotainment kepada komunikan, sehingga akan menghasilkan respon positif atau 
negative.   

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
tipe deskriptif. Dimana peneliti menggunakan alat ukur dengan menyebarkan kuesioner kepada 
100 responden dengan usia 20 hingga 40 tahun, hal ini dikarenakan menurut hasil Research AGB 
Nielsen menyatakan bahwa acara infotainment banyak diminati oleh kalangan dewasa muda. 
Sedangkan berdasarkan referensi 

Hasil dari penelitian ini mengarah pada kecenderungan opini negatif terhadap tayangan 
program infotainment ”Silet” di RCTI. Hal ini dikarenakan bahwa penonton setuju bahwa isi 
tayangan program infotainment ”Silet” hanya berbicara masalah kehidupan pribadi 
artis/selebritis, sehingga dapat merusak moral.  

Monk, F.J., Knoer, & Siti Rahayu H mengatakan bahwa usia 
dewasa muda adalah usia 20 hingga 40 tahun.  Dan mereka adalah responden yang pernah 
menonton tayangan infotainment. Dalam metode survey disini peneliti menggunakan teknik 
purposive sampling. Dalam hal ini peneliti menyeleseksi dengan kriteria-kriteria yang sesuai 
dengan peneliti, seperti dengan memberikan pertayaan filter dalam kuesioner, apakah 
narasumber pernah menonton. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan tabel 
frekuensi dan tabulasi silang.  

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Opini, Infotainment, Silet, di RCTI 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Penelitian ini  merupakan penelitian  mengenai opini penonton Surabaya terhadap program 

infotainment “Silet” yang ditayangkan di RCTI.  Hal ini berangkat dari banyaknya program 

infotainment yang ada distasiun televisi. Diperkuat dengan adanya jam tayangan yang 

dialokasikan lebih banyak di stasiun swasta adalah infotainment. (www.agbnielsen.co.id, diakses 

11 Januari 2010). Tayangan infotainment itu sendiri juga memiliki jam tayang yang semakin 

tahun semakin meningkat, hingga pada tahun 2009 memiliki jam tayang 89,5 jam di stasiun 

swasta.  Berdasarkan sumber artikel Santi Indra Astuti menjelaskan

Tabel 1.1 

 perkembangan infotainment 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Data jam tayang infotainment  

NO Stasiun 2007 2008 2009 

          

1 RCTI 14 21,5 16,5 

2 SCTV 13 12,5 17,5 

3 TPI  6 6 6 

4 ANTV 6 6 7 
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5 TRANS TV 18,5 14,5 20 

6 TRANS 7 7 7 10 

7 

Lativi/TV 

One 5 3,5 2,5 

8 Global TV 6 6 5,0 

  TOTAL 82,5 87,8 89,5 

Sumber : Santi Indra Astuti, 2009 

 Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jam tayang dilihat berdasarkan perkembangan 

dari tahun ketahun semakin meningkat. Dari beberapa stasiun swasta yang menayangkan 

program infotainment pada tahun 2007 sekitar 82,5 jam. Kemudian pada tahun 2008 durasi jam 

tayang malah semakin meningkat hingga 87,8 jam, dan tahun 2009 menjadi 89,5 jam 

penanyangan program infotainment di berbagai stasiun swasta.  

 

Adanya jumlah penayangan infotainment yang semakin meningkat dari tahun ketahun 

inilah merupakan bentuk gambaran bahwa infotainment memang disenangi oleh khalayak dan 

digemari oleh khalayak. Inilah yang membuat tayangan infotainment mulai marak ditayangkan 

diberbagai stasiun swasta. Dilihat dari adanya jadwal penanyangan infotainment di berbagai 

stasiun swasta yang selalu hadir setiap harinya. Bahkan tidak hanya sebatas satu jenis 

infotainment saja, akan tetapi juga ada beberapa jenis infotainment disatu stasiun. Adapun 

jumlah jadwal infotainment diberbagai stasiun swasta saat ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

 

Jumlah program infotainment di stasiun swasta 

NO Stasiun Nama Program Infotainment 

1 TPI  (3 program) Kassel 2, Go Show 2, Go show Sore 

2 RCTI (3 program) Go Spot, Silet, Kabar kabari 

3 SCTV (4 program) Was-was, Otista, Ada Gosip, KasakKusuk 

4 ANTV (3 program) Espresso, Doubel espresso, Espresso prime 

time 

5 Indosiar (2 program) Kiss, Kiss Sore 

6 Metro TV (2 program) Showbiz in Location 

7 Trans TV (4 program) Insert pagi, Insert siang, Insert Sore, Kroscek 

8 Global TV (1 program) I Gosip 

9 Trans 7 (2 program) Infotainment pagi,infotainment siang 

10 LaTV/Tv One (2 program) Exspose pagi, exspose siang 

Sumber : Santi Indra Astuti,  2009 
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Fenomena maraknya infotainment yang terjadi saat ini dalam pertelevisian di Indonesia 

menjadi hal yang menarik untuk peneliti dalam mengkaji dan memilih tayangan infotainment 

sebagai objek penelitian ini.  

Tayangan infotainment yang mendapat sambutan positif serta menjadi tayangan yang 

banyak disenangi oleh masyarakat. Maka hal ini berangkat dari pemikiran  khalayak atau 

penonton infotainment yang mengalami adanya sensasi terhadap program infotainment. Sesuai 

dengan pernyataan dari (Dennis Coon 1977;79) bahwa ia menyatakan bila alat-alat indera 

mengubah informasi menjadi impuls-implus saraf dengan bahasa yang difahami oleh otak maka 

terjadilah proses sensasi. Disini proses sensasi terhadap tayangan infotainment merupakan 

proses adanya khalayak atau penonton yang menerima tayangan infotainment tersebut oleh 

stimuli inderawi khalayak. Kemudian dari sini khalayak mengalami  suatu proses penilaian atau 

persepsi yang mereka terima mengenai tayangan infotainment itu sendiri. Persepsi merupakan 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Jalaluddin Rakhmat 2002;51). Maka hal ini 

dapat terlihat bahwa khalayak itu sendiri memiliki peran kognitif dalam mempersepsi suatu 

tayangan. Program infotainment merupakan tayangan yang diterima adanya proses sensasi yang 

akan menghasilkan suatu proses penilaian atau persepsi mengenai program infotainment, yang 

disiarkan di televisi.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada program infotainment 

”Silet” di RCTI. Hal ini dikarenakan program infotainment ”Silet” di RCTI merupakan program 

infotainment yang mendapatkan rating tertinggi yaitu 8,5 % dan juga menduduki program 

infotainment dengan peringkat pertama di tahun 2009 (www.agbnielsen.co.id. 2009 diakses 11 

Maret 2009). Kemudian tidak hanya itu saja tetapi program infotainment ”silet” mendapatkan 
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penghargaan 4 kali berturut-turut dalam panasonic award.  Melihat bahwa staisun RCTI 

mendominasi "Panasonic Gobel Awards 2010", dan memenangkan lima dari 13 nominasi 

kategori tayangan televisi, pada kategori "Infotainment", salah satu tayangan infotainment yang 

tayang di RCTI, "Silet", berhasil menyisihkan empat tayangan lainnya, yakni "Ada Gosip", 

"Halo Selebriti", "Hot Shot", dan "Kabar-kabari". Tak hanya itu, Feni Rose sebagai presenter 

"Silet", juga berhasil menyabet gelar terfavorit untuk kategori "Presenter Infotainment".   

 Dengan adanya perolehan rating tertinggi terhadap program infotainment ”Silet” dan 

juga berbagai penghargaan yang didapat sebagai program infotainment favorit dengan pemilihan 

pemirsa. Maka dapat disimpulkan bahwa program Infotainment ”Silet” banyak disenangi oleh  

pemirsa atau masyarakat. Serta apabila program infotainment ”Silet” banyak disenangi oleh 

masyarakat atau pemirsa, maka dapat dikatakan banyak yang menonton program Infotainment 

”Silet” di RCTI.   

Akan tetapi program Infotainment ”Silet” tidak mengalami pandangan yang pro saja akan 

tetapi program infotainment ”Silet” mengalami pandangan kontra pada masyarakat. Dimana 

pada Program infotainment ”Silet” di RCTI menghasilkan pandangan bahwa ; 

”Silet isinya sama sekali bukan investigasi, malah cuman menambah dan 

menggiring opini untuk memihak salah satu artis, sama saja memancing air 

keruh , dan harusnya menyajikan berita dan fakta itu tidak dibumbui apapun 

bukan suatu gosip”. (www.forumdetik.com

  

). 
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Pendapat dari masyarakat inilah yang membuat program infotainment ”Silet” mengalami 

pandangan yang negative. Masyarakat menganggap bahwa program infotainment ”Silet” di 

RCTI hanya membicarakan atau hanya membahas mengenai gosip yang tidak berdasarkan fakta. 

Menurut Fred Wibowo bahwa program investigasi merupakan program yang menganggkat suatu 

kebenaran dan kejujuran. (Fred Wibowo, 2007:140).  

Sedangkan pendapat dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) menurutnya ingin mengkaji 

lebih dalam dan dapat menjerat program infotainment ”Silet” yang dianggap sudah terlampau 

jauh melakukan investigasi seputar perceraian. KPI menyatakan bahwa ”Kebanyakan investigasi 

yang ditayangkan infotainment, khususnya seputar perceraian sudah di luar kontrol. 

(www.kpi.go.id, diakses 1 Maret 2010).  

Melihat dari pendapat KPI dan salah satu masyarakat hal ini dapat dilihat bahwa program 

infotainment “Silet” isinya hanya mengumbar masalah-masalah artis atau selebritis seputar 

perceraian dan hanya mengumbar gosip saja tidak berdasarkan fakta. Hingga KPI pun ingin 

menjerat program infotainment “Silet” mengenai isi yang disajikan. Pendapat-pendapat kontra 

mengenai program infotainment “Silet” terbentuk hal ini dikarenakan apabila program 

infotainment “Silet” menyajikan isi tayangan mengenai kehidupan artis seputar perceraian 

ataupun masalah-masalah artis yang lainnya. Maka akan mengakibatkan tayangan seperti itu 

dapat berdampak buruk bagi moral penonton. Hal ini diperkuat dengan adanya opini dari salah 

satu penonton program infotainment “Silet” yang menyatakan bahwa;  

”Kepada KPI segera diterbitkan isi berita dari tayangan infotainment ”Silet” 

didapat dari mana karena sudah merusak moral dan pikiran bangsa 
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Indonesia, dan tidak memiliki kualitas yan baik”. (Ratih Arawinda, 

www.kpi.go.id

 

 diakses 1 Maret 2010).  

Maka hal ini dapat memberikan gambaran bahwa program infotainment ”Sliet” memiliki 

adanya pro dan kontra yang terjadi dalam isi berita yang disampaikan. Pro dan kontra yang 

terjadi disini terlihat, dimana adanya pendapat yang negatif mengenai program infotainment 

“Silet” dari masyarakat dan juga KPI. Akan tetapi program infotainment ”Silet” banyak diminati 

dan ditonton oleh masyarakat. Terlihat dari adanya penghargaan yang diperoleh  dua kali 

berturut-turut pada ajang Panasonic Awards 2009.  

Melihat adanya fenomena mengenai pandangan pro dan kontra yang terjadi, maka disini 

peneliti ingin mengetahui opini publik terhadap program infotainment “Silet” di RCTI.  

Opini terhadap publik yang peneliti maksud adalah pada masyarakat dewasa muda 

dengan usia antara 20 tahun hingga 40 tahun. Hal ini dikarenakan menurut data AGB Nielsen 

bahwa tayangan infotainment banyak diminati dan ditonton oleh kalangan dengan usia dewasa 

muda. Sedangkan berdasarkan referensi 

Publik yang peneliti maksud adalah yang bertempat tinggal di wilayah Surabaya. Hal ini 

dikarenakan kota Surabaya merupakan kota metropolis di Indonesia terbesar ke dua. Dalam hal 

ini juga berhubungan dengan masyarakat di Surabaya yang merupakan masyarakat kota yang 

juga menggunakan media massa. Sesuai pernyataan Bungin, bahwa ”media massa dan media 

Monk, F.J., Knoer mengatakan bahwa usia dewasa muda 

adalah usia 20 hingga 40 tahun (Monk, F.J.Knoer, 1985; 59) Inilah yang menjadi alasan peneliti 

untuk melihat dan meneliti opini publik dengan usia dewasa muda yaitu antara 20 tahun hingga 

40 tahun.  
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elektronik merupakan media massa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kota ( 

Bungin, 2001 : 01 )”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1.3. Tujuan Penelitian 

 ”bagaimana kecenderungan opini penonton Surabaya terhadap program infotainment 

”Silet” yang ditayangkan di RCTI ? ”    

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan ragam opini penonton di Surabaya 

terhadap program infotainment ”Silet” yang ditayangkan di RCTI.  

1.4. Manfaat Penelitian   

Mampu menggambarkan ragam opini penonton Surabaya terhadap program infotainment 

”Silet” di RCTI. 

1.5. Kerangka Teori  

1.5.1 TEORI S-O-R 

 Teori S-O-R adalah stimulus – organism – response. Menurut Deddy Mulyana dalam 

bukunya Ilmu Komunikasi (2005;133) menyatakan bahwa teori ini merupakan adanya bentuk 

komunikasi sebagai proses ”aksi- reaksi yang sederhana. Dimana setiap aksi yang terlontar baik 

itu kata-kata verbal ( lisan-tulisan), isyarat-isyarat non verbal, gambar-gambar, dan tindakan-

tindakan tertentu akan merangsang seseorang untuk memberikan reaksi atau respon. Sedangkan 
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menurut Prof Onong Uchjana Effendy dalam buku ilmu, teori, filsafat komunikasi (2003;254) 

menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur-unsur dari teori ini adalah sebagai berikut : 

1. Pesan (stimulus) S 

2. Komunikasi (Organism) O 

3. Efek (Response) R 

Kemudian ditambahkannya yaitu dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan 

sikap, aspek yang utama adalah aspek ”how” bukan ”what” atau ”why” (2003; 255). Sehingga 

dilihat bagaimana sebuah media memberikan pesan kepada komunikan dan dapat merubah sikap 

dari organism yang melihat. Dan sikap dapat berubah hanya jika stimulus yang menerpa 

melebihi stimulus semula.  

 Sikap itu sendiri oleh Herbert Spencer dalam buku Opini Publik (1997; 100) menyatakan 

bahwa sikap digunakan untuk menunnjukkan status mental seseorang. Dalam ilmu komunikasi 

”sikap” dapat memberikan gambaran perilaku (tingkah laku) komunikan, sebelum dan sesudah 

menerima informasi. Sedangkan berdasarkan kutipan dari L.L. Thurstone (Opini Publik,1997; 

101) menjabarkan ”sikap” atau attitude yaitu  

”An attitude as the degree of positive or negative affect associated with 

some psychological object”. 

 

Berdasarkan L.L. Thurstone bahwa sikap merupakan sebagai suatu tindakan mempengaruhi baik 

yang bersifat positif maupun bersifat negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. 

Thurstone melihat bahwa sikap hanya sebagai tingkatan afeksi saja, belum mengaitkan sikap 

dengan prilaku. Berbeda dengan Newcomb yang melihat bahwa sikap merupakan komponen 
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kognitif dan komponen konatif, dan komponen afektif itu tidak nampak sebagaimana 

dikemukakan oleh Thurstone. Maka dalam hal ini ciri sikap itu sendiri dalam buku Opini Publik 

(1997;107) menyatakan bahwa attitude berisi kognisi dan affeksi dimana komponen kognisi dari 

sikap adalah berisi informasi yang factual yang dapat dirasakan menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Sedangkan komponen affeksi menyangkut perasaan-perasaan tertentu misalanya 

kedengkian, simpati, antipati.  

 Hal ini yang terjadi dalam penelitian ini, dimana khalayak sebagai penonton tayangan 

infotainment “Silet” dengan adanya fenomena kontroversial, atau dengan kata lain adanya 

fenomena mengenai tayangan infotainment “Silet” yang mengalami pro dan kontra. Maka 

program tersebut membuat khalayak sebagai penonton mengalami adanya sikap yang memiliki 

komponen kognitif ataupun affektif. Pada komponen kognitif, khalayak menerima informasi 

terhadap program infotainment yaitu antara menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. 

Kemudian dari komponen affektifnya khalayak sebagai penonton tayangan infotainment dapat 

membentuk kebencian ataupun simpati melihat fenomena program infotainment yang cukup 

kontroversial di masyarakat.  

 Mar’at dalam bukunya “sikap manusia, perubahan serta pengukurannya” (dalam Effendy, 

2003; 255) mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menjelaskan bahwa dalam 

mempelajari mengenai sikap, terdapat tiga variable penting, yakni:  

a. Perhatian  

b. Pengertian 

c. Penerimaan 

Dapat dijelaskan dalam bagan dibawah ini : 
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TEORI STIMULUS ORGANISM RESPONSE S-O-R 

  

 

 

 

 

 

(Sumber : Effendy,1993;255) 

Pada gambar diatas bahwa terjadinya perubahan sikap ini didasarkan pada adanya 

stimulus yang diterima oleh individu atau komunikan. Stimulus yang diberikan kepada khalayak. 

Kemudian mengalami proses komunikasi yang berlangsung, dalam proses komunikasi adanya 

perhatian, pengertian dan penerimaan dari pesan yang disampaikan. Sehingga kemudian melalui 

proses komunikasi tersebut maka akan menhasilkan adanya respon yang mengarah ke positif 

atau negatif dengan menerima stimulus tersebut.  

 Sama dengan yang dihadapi oleh responden dalam penelitian ini, dimana responden 

menerima adanya proses stimuli dari media mengenai tayangan infotainment ”Silet” yang 

berkaitan dengan fenomena kontroversial dan adanya pro dan kontra mengenai program 

infotainment. sehingga kemudian disini komunikan mengalami adanya perhatian yang muncul, 

pengertian, dan penerimaan yang berujung dengan adanya respon positif ataupun negatif 

STIMULUS 

Response 

(positif atau negatif) 

 

Organism : 

- Perhatian 
- Pengertian 
- Penerimaan 
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mengenai acara tersebut melalui opini yang disampaikan sehubungan dengan unsur-unsur 

program infotainment ”Silet” di RCTI.  

Aplikasi Teori S-O-R dalam Menonton Program Infotainment ”Silet”. 

  

 

 

 

 

 

1.5.2. Opini Publik 

1.5.2.1 Definisi Opini Publik dan Macam-macam Opini Publik 

Opini merupakan pernyataan yang diucapkan atau tertulis / tulisan, maka sikap atau 

attitude merupakan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif kepada seseorang, 

obyek, atau situasi tertentu pula (Djoenasih, 1997;86). Hal ini individu untuk berpendapat dalam 

menyikapi suatu permasalahan keadaan. Maka dari sinilah individu dapat mengutarakan 

pendapatnya dalam respon yang dikemukakan oleh individu, baik itu respon positif ataupun 

negatif.  

Opini sendiri tidak dapat muncul dengan begitu saja. Opini dapat dibentuk berdasarkan 

kumpulan data dan fakta, rekonstruksi dari keadaan (daya pikir dan abstraksi individu), reaksi 

Tayangan  

Program  

Infotainment 

 

  

Melihat Program 
Infotainment “Silet” maka 
menghasilkan ;  

- Perhatian 
- Pengertian 
  

Opini  

(positif atau negatif) 
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atau sikap individu sebagai komunikator, ditentukan lebih lanjut lagi oleh situasi komunikasi 

serta masing-masing situasi komunikasi/komunikator itu sendiri (Djoenasih, 1997;87). Melihat 

hal ini bahwa dapat disimpulkan, khalayak memiliki pemilihan tersenidiri apakah suatu peristiwa 

itu dapat menarik perhatiannya dan juga berhubungan erat dengan khalayak, apabila iya maka 

akan berkembang menjadi opini publik.  

Seperti dalam bentuk pernyataan opini dalam latar belakang yang sudah dijabarkan oleh 

peneliti, yaitu opini dari masyarakat mengenai program infotainment ”Silet” di RCTI. Maka hal 

ini merupakan bentuk dari pernyataan opini yang dinyatakan melalui alat yaitu media dalam 

bentuk tulisan. Sehingga dapat diterbitkan dan dibaca oleh khalayak.  

Maka dapat disimpulkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan ini bahwa opini publik 

yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini, merupakan bentuk dari penytaan verbal yang 

disampaikan oleh individu yang bertindak sebagai penonton program infotainment. Hal yang 

disampaikan yaitu mengenai sesuatu fenomena yang terjadi pada program infotainment, baik 

berupa komponen kognitif yaitu senang atau tidak senang ataupun komponen affektif membenci 

ataupun simpati terhadap fenomena yang dialami oleh  program infotainment. Inilah yang 

menjadi ukuran opini publik apakah itu menuju kearah negatif atau kearah yang positif terhadap 

tayangan infotainment.  

1.5.2.2. Pengukuran Opini  

 

 Pengukuran opini dapat dilakukan melalui pengukuran sikap, sikap sendiri merupakan 

kecenderungan suka tidak suka terhadap sesuatu obyek sosial.(Muhadjir, 1992;72-75). Para ahli 

telah bersepakat, bahwa sikap tidaklah netral, sikap memiliki kecenderungan kearah lebih positif 
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atau ke arah lebih negatif. Kecenderungan tersebut bukanlah kecenderungan faktual, melainkan 

kecenderungan yang lebih bersifaf kognitif dan afektif, berupa suka tidak suka pada sifat 

kognitifnya dan membenci atau mencintai pada sifat afektifnya. Sehingga hal ini lebih adanya 

kecenderungan ke arah yang positif atau negatif.  

 Dalam penelitian ini, pengukuran opini dapat diukur melalui pernyataan sikap berupa 

setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan kuesioner yang diberikan, dengan kategorisasi 

sebagai berikut ; 

- Opini Positif jika responden beropini sangat setuju (SS) dan Setuju (S) 

- Opini Negatif jika responden beropini Sangat Tidak Setuju (STS) dan Tidak Setuju (TS).  

1.5.3. . Khalayak Aktif 

 Khalayak aktif menurut Raymond Beue (1964; 120) mengungkapkan dengan istilah 

”audience bebal”. Hal ini merupakan bahwa khalayak aktif dalam menolak upaya mempengaruhi 

dan memiliki hubungan ”transaksi timbal balik dengan sumber media. Dimana khalayak aktif 

tidak langsung dapat menerima pesan yang disampaikan oleh media. Karena khalayak aktif 

disini memilih pesan sesuai dengan apa yang menarik perhatiannya. Menurut Frank Bioca 

mengungkapkan 5 karakteristik audiens yang aktif, yaitu:  

• Selectivity: audiens yang aktif melakukan pertimbangan dan seleksi untuk menentukan 

media yang akan mereka gunakan. 

• Utilirianism: audiens yang aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dan mencapai tujuan mereka. 

• Intentionality: menunjukkan bahwa salah satu kegunaan media memberikan kepuasan. 
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• Involvement or Effort: audiens mengikuti dan berpikir dengan aktif dan aktif 

menggunakan media. Dengan kata lain mereka tidak mudah dipengaruhi oleh media.  

( Denis McQuail, 2000: 380 ) 

 Berhubungan dengan penelitian opini publik, dalam hal ini merupakan bentuk dari 

khalayak yang aktif untu menerima informasi dari media. Adanya peran khalayak dalam beropini 

menunjukan bahwa khalayak adalah aktif. Dimana pesan yang disampaikan tidak secara 

langsung dapat diterima oleh khalayak. Adanya proses perhatian terlebih dahulu sehingga 

khalayak menghasilkan respon baik itu diterima atau tidak diterimanya suatu pesan. Hal ini juga 

terjadi dalam penelitian ini, dimana program infotainment yang menghasilkan banyak perhatian 

dari khalayak, dengan adanya sambutan positif pada program infotainment “Silet” di RCTI. 

Maka disini akan muncul suatu bentuk pemahaman dan kemudian penerimaan terhadap pesan 

atau informasi yang disampaikan. Hingga akhirnya khalayak mampu memberikan respon 

menerima atau tidak menerima program infotainment melalui opini publik.  

Menurut Herbert Blumer bahwa individu dalam menerima pesan dari media massa, 

apakah itu berbentuk berita, hiburan, pendidikan, ataupun iklan, akan menghasilkan pesan-pesan 

tersebut berupa : 

• Selective attention, yaitu masing-masing individu akan memilih media yang menarik 

minatnya untuk dikonsumsi. 

• Selective perception, yaitu individu akan menafsirkan sendiri pesan-pesan yang diterima 

melalui media massa.  

• Selective retentions, yaitu individu hanya mengingatkan hal-hal yang ingin diingat.  

( Denis McQuail, 2000: 380 ) 
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Selectivitas yang terjadi dalam khalayak disini merupakan bentuk adanya perhatian yang 

diterima, sehingga menghasilkan persepsi kemudian timbul rasa menyeleksi informasi tersebut 

hingga menyebabkan adanya respon.  

1.5.4. Program Infotainment  

 Infotainment adalah tayangan yang berupa program berita mengenai dunia hiburan dan 

selebritis. Dalam pengertiannya, wartawan infotainment mengkonstruksi realitas selebritis sesuai 

dengan pandangan, nilai-nilai dan ideologi yang dianutnya. Apa yang diberitakan infotainment 

adalah hasil konstruksi wartawan. Bisa terjadi antara infotainment yang satu dengan yang lain 

memiliki konstruksi yang berbeda dalam pemberitaannya. (www.digilib.petra.ac.id, diakses 14 

Januari 2010). 

 Pada dasarnya menurut Nugroho infotainment merupakan suatu program hiburan  dimana 

bentuk penyajian informasi yang diberikan adalah ringan dan aktual seputar dunia selebritis dan 

orang-orang terkenal. Informasi mengenai selebritis dan orang-orang yang terkenal melalui 

infotainment disini dikemas dalam bentuk hiburan, contohnya tentang selebritis. Nugroho dalam 

bukunya “infotainment” menuturkan bahwa Terlepas dari akar kelahirannya di Barat, dimana 

infotainment sebenarnya berarti ”informasi yang disajikan sebagai hiburan . Sedangkan di 

Indonesia istilah tersebut sudah berubah arti menjadi informasi mengenai dunia hiburan, yang 

kemudian lebih spesifik lagi menjadi informasi mengenai kehidupan pribadi artis di dunia 

hiburan. (2005; 5).  

Hal inilah maka dapat disimpulkan bahwa program Infotainment khususnya di Indonesia, 

merupakan tayangan yang menyajikan dan mengangkat isi tayangan berita mengenai kehidupan 

pribadi seorang selebritis atau orang-orang terkenal yang menyangkut masalah-masalah 
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perkawinan, perceraian, perselingkuhan dan kehidupan didunia selebritis atau kehidupan didunia 

hiburan dalam isi beritanya. Isi berita merupakan suatu sajian laporan berupa fakta dan kejadian 

yang memiliki nilai berita (unusual, factual, esensial) dan disiarkan melalui media secaa 

periodik. (Fred Wibowo, 2007:132). Dalam penyajian secara fakta dan kejadian didalam berita 

memiliki sifat yang objectif.  

  

1.5.7. Dewasa Muda 

Pengertian kedewasaan sebagai suatu fase dalam perkembangan (Wijngaarden, 1963, 

Andriesen, 1974) dipandang dari beberapa segi sebetulnya kurang tepat. Suatu perkembangan 

tidak berhenti pada waktu orang mencapai kedewasaan fisik pada masa remaja atau kedewasaan 

sosial pada masa dewasa muda. Dewasa dalam bahasa Belanda adalah volwassen”. Vol” = penuh 

dan wassen = tumbuh, sehingga ”volwassen” berarti ”sudah tumbuh dengan penuh” atau ”selesai 

tumbuh”. Kemudian sesudah masa remaja yaitu masa penemuan identitas seseorang sekaligus  

memasuki masa dewasa muda yang ditandai oleh penemuan intimitas atau isolasi, maka 

seseorang tinggal mengalami dua fase lagi yang meliputi sebagian besar masa hidup seseorang. 

(Erokson, 1963: 326).  

1. 

Menurut Levinson Antara 17 dan 22 tahun seseorang ada dalam dua masa. Meninggalkan 

masa pra-dewasa dan memasuki masa dewasa muda yang mencakup tiga periode, antara lain ; 

Periode Pertama  

Periode perkenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun). Dalam periode ini 

membentuk struktur kehidupan yang stabil. Pada akhir usia 20 tahun maka pemilihan 
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struktur hidup ini makin menjadi penting. Pada usia antara 23-28 tahun pilihan struktur 

kehidupan ini menjadi lebih tetap dan stabil.  

2. 

3. 

Dalam fase kemantapan (33-40 tahun) adanya keyakinan yang mantap menemukan 

tempatnya dalam masyarakat dan berusaha untuk memajukan karir sebaik-baiknya.  

Pada usia 40 tahun yang mengalami masa  fase periode terakhir dalam dewasa muda, 

maka tercampailah puncak masa dewasa. Sesudah itu mulailah peralihan kearah masa 

dewasa madya.  

Sedangkan menurut Monk, F.J, Knoer dalam bukunya psikologi perkembangan 

menjabarkan bahwa rentan usia dewasa dibedakan antara lain terentang dari usia dewasa muda, 

dewasa tengah baya, dewasa tua atau lanjut usia. Dimana dewasa muda memiliki rentan usia 20 

hingga 40 tahun, sedangkan dapat dikatakan dewasa tengah baya adalah dengan usia 40 hingga 

55 tahun, dan pada usia dewasa tua atau lanjut usia memiliki rentan usia 55 tahun hingga 70 

tahun.  

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan opini penonton terhadap program infotainment 

”Silet” di RCTI. Sehingga akan memperoleh gambaran adanya kecenderungan kearah positif 

ataupun kearah negatif mengenai opini penonton terhadap program infotainment ”Silet”  

Metodologi ini mempunyai prinsip objectivist. Maka peneliti harus membuat jarak dengan 

responden yang diteliti. Dalam penelitian kuantitaif disini peneliti menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner. Dengan alasan populasi penelitian opini memiliki jumlah populasi yang besar terletak 

1.6. Metodologi Penelitian 
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diwilayah yang tersebar. Sehingga dengan alat ukur kuesioner merupakan metode yang paling 

efektif dan efisien untuk menjangkau responden penelitian.  

 

 

1.6.1. Operasional Konsep  

1.6.1.1. Opini Penonton Program Infotainment ”Silet” di RCTI 

 Opini disini merupakan pernyataan yang diucapkan atau ditulis / tulisan, maka sikap atau 

attitude merupakan keenderungan untuk merespon secara positif atau negatif kepada seseorang, 

obyek atau situasi tertentu pula ( Djoenasih,1997 : 86 ). 

Tingkat pemikiran dan tanggapan atau opini pada masyarakat di Surabaya 

dioperasionalkan melalui pengukuran sikap, sikap itu sendiri merupakan kecenderungan suka 

atau tidak suka terhadap sesuatu obyek social, (Muhadjir, 1992: 72-75). Responden dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Surabaya yang pernah menonton 

program Infotainment ”silet”. Dalam penelitian ini mengukur terhadap opini obyek, dalam hal ini 

peneliti mengukurnya dengan mengkategorikan opini positif dan opini negatif 

 Pada hal ini jawaban dalam kasstegori positif maupun negatif melalui penghitungan skor 

berdasarkan Skala Likert.  

Sangat setuju  (SS) = 4       

Setuju   (S) = 3 

Tidak setuju  (TS) = 2 
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Sangat tidak setuju  (STS) = 1 

(Rachmat Kriyantono,2007:134) 

 Dalam penelitian ini setiap pernyataan-pernyataan dihubungkan dengan jawaban yang 

berupa pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam skala Likert dapat menggunakan dengan 

mentiadakan pilihan jawaban Netral (N). Hal ini dikarenakan kategori ragu-ragu memiliki makna 

ganda, yaitu bisa diartikan belum bisa memberikan jawaban, netral, dan ragu-ragu. Serta apabila 

tersedianya jawaban yang ada ditengah-tengah maka akan kecenderungan responden memilih 

yang ditengah terutama pada responden yang ragu-ragu.  

 Kemudian skor yang diperoleh dijumlahkan berdasarkan masing-masing elemen 

pertanyaan. Dengan menjumlahkan skor dari setiap item dari tiap-tiap kuesioner akan diperoleh 

skor total dari tiap kuesioner tersebut untuk masing-masing individu. Selanjutnya hasil yang 

diperoleh akan diintrepertasikan.  

 Interpretasi dalam penelitian ini melihat adanya kecenderungan opini pada masyarakat 

Surabaya yang mengarah ke dalam dua bentuk pengukuran yaitu ; 

a. Positif : Responden beropini Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) dengan memberikan nilai 

4 pada opini (SS) dan nilai 3 pada opini (S).  

b. Negatif :  Responden beropini Sangat Tidak Setuju (STS), dan Tidak Setuju (TS) dengan 

memberikan nilai 2 pada opini (TS) dan nilai 1 pada opini (TST).  
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 Dengan melihat kategori setiap pertanyaan yang mengandung unsur dari setiap variabel 

opini terhadap topik, isi berita atau informasi selebritis yang disajikan, pembawa acara yang 

disajikan program Infotainment ”Silet”, disini memiliki jumlah pernyataan yang berbeda-beda.  

 Kemudian responden yang diteliti adalah dengan usia 20 hingga 40 tahun. Dimana usia 

tersebut merupakan usia dewasa muda. Serta menurut Hurlock dalam buku The Life Span 

menyatakan bahwa pada usia tersebut merupakan masa early adulthood. Dimana pada masa usia 

tersebut merupakan usia manusia yang relatif produktif dalam menerima perubahan fisik maupun 

psikis serta nilai-nilai disekitar kehidupannya. Maka dengan usia tersebut  seseorang mulai 

berminat, kreatif dan aktif dalam menyikapi fenomena sosial. (Hurlock, 1992: 207).  Maka 

dengan begitu dengan usia tersebut responden yang peneliti pilih akan dapat berfikir kreatif dan 

aktif dalam memberikan opini atau pendapatnya dalam meynikapi fenomena tayangan program 

infotainment dalam hal ini ”Silet” .  

1.6.1.2. Dewasa Muda sebagai Penonton Program Infotainment 

Menurut data AGB Nielsen bahwa tayangan infotainment banyak diminati dan ditonton 

oleh kalangan dengan usia dewasa muda. Usia dewasa muda seperti yang dijelaskan oleh 

menurut Monk, F.J, Knoer dalam bukunya psikologi perkembangan menjabarkan bahwa rentan 

usia dewasa dibedakan antara lain terentang dari usia dewasa muda, dewasa tengah baya, dewasa 

tua atau lanjut usia. Dimana dewasa muda memiliki rentan usia 20 hingga 40 tahun, sedangkan 

dapat dikatakan dewasa tengah baya adalah dengan usia 40 hingga 55 tahun, dan pada usia 

dewasa tua atau lanjut usia memiliki rentan usia 55 tahun hingga 70 tahun.  

Maka melihat usia dewasa muda adalah sekitar 20 hingga 40 tahun, maka yang menjadi 

khalayak bagi infotainment adalah dengan usia 20 hingga 40 tahun.  
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1. 

Menurut Levinson Antara 17 dan 22 tahun seseorang ada dalam dua masa. Meninggalkan 

masa pra-dewasa dan memasuki masa dewasa awal yang mencakup tiga periode, antara lain 

Periode Pertama  

2. 

Periode perkenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun). Dalam periode ini 

membentuk struktur kehidupan yang stabil. Pada akhir usia 20 tahun maka pemilihan 

struktur hidup ini makin menjadi penting. Pada usia antara 23-28 tahun pilihan struktur 

kehidupan ini menjadi lebih tetap dan stabil.  

3. 

Dalam fase kemantapan (33-40 tahun) adanya keyakinan yang mantap menemukan 

tempatnya dalam masyarakat dan berusaha untuk memajukan karir sebaik-baiknya.  

Pada usia 40 tahun yang mengalami masa  fase periode terakhir dalam dewasa muda, 

maka tercampailah puncak masa dewasa. Sesudah itu mulailah peralihan kearah masa 

dewasa madya.  

Dari pernyataan Levinson diatas yang membagi masa-masa perkembangan pada dewasa 

muda disini. Maka dapat dilihat bahwa penelitian ini saat memilih responden guna mendapatkan 

opini mereka, sangat berkaitan dengan masa atau fase perkembangan mereka saat dewasa muda. 

Hal ini dikarenakan pertama adanya unsur-unsur yang stabil pada fase dewasa muda, dan adanya 

kecenderungan aktualisasi diri terhadap diri mereka dimana mereka mulai mengembangkan 

karirnya. Maka ketika reponden yang berusia dewasa muda mengeluarkan opini mereka, maka 

akan mendapatkan hasil opini yang benar-benar berdasarkan dari individu tersebut. Karena 

adanya masa stabil dimana saat itu saat dimasa stabil individu akan menghasilkan prinsip yang 

tetap tidak berubah-ubah. Dengan begitu ketika peneliti meminta opini mereka terhadap hal-hal 

yang kontroversial, maka tidaklah sulit mendapatkan pendapat atau opini khalayak yang kritis, 

dan sesuai dengan prinsip yang tetap tidak mudah berubah.   
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1.6.1.3.  Program Infotaiment ” Silet”  

 Program infotainment ”Silet” merupakan program televisi yang memiliki unsur-unsur 

adanya topik dan presenter dalam bukunya Fred Wibowo dalam Teknik Produksi Program 

Televisi. Program Infotainment ”Silet” merupakan infotainment yang memiliki konsep sebagai 

tayangan yang memberikan informasi mengenai dunia hiburan sesuai dengan definisi yang 

disampaikan menurut Nugroho dalam bukunya ”Infotainment”. Program Infotainment ”Silet” 

menayangkan isi berita mengenai kehidupan artis atau selebritis. (www.rcti.tv).  

Program ”Silet” merupakan program infotainment yang ditayangkan setiap hari pada 

pukul  11.00 dengan durasi penanyangan selama satu jam. Program Silet yang memiliki slogan 

mengupas tuntas kisah dan kasus para selebritis setajam silet inilah, yang dilengkapi dengan gaya 

hidup bahasa yang puitis, silet menjadikan hal-hal yang tabu menjadi layak dan patut 

diperbincangkan. Program infotainment yang memiliki konsep dalam bentuk investigasi ini 

memiliki tanggapan yang negative dalam forumdetik.com yang menyatakan bahwa ” ”Silet 

isinya sama sekali bukan investigasi, malah cuman menambah dan menggiring opini untuk 

memihak salah satu artis, sama saja memancing air keruh , dan harusnya menyajikan berita dan 

fakta itu tidak dibumbui apapun bukan suatu gosip”. (www.forumdetik.com).  

1.6.1.4. Identifikasi Variabel  

 Pada penelitian ini variabel yang diidentifikasikan antara lain adalah variabel mengenai 

karakteristik penonton program infotainment itu sendiri dan opini terhadap program acara 

infotainment ”Silet” di RCTI. Adapun dalam penjelasannya beserta indikator-indikatornya dapat 

dijabarkan sebagai berikut ;  

a.Variabel Penonton Program Acara Infotainment ”Silet” di RCTI  
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 Variabel  penonton program acara infotainment ”Silet” di RCTI disini melihat dari hal-

hal yang melatarbelakangi penonton untuk berpendapat atau mengeluarkan opini. Variabel 

karakteristik responden sebagai indikatornya meliputi demografis penonton program 

infotainment ”Silet” di RCTI, dan kegiatan penonton dalam menonton program infotainment 

”Silet” di RCTI.  

1. Karakteristik Demografis penonton program infotainment ”Silet” di RCTI  

meliputi antara lain ; jenis kelamin, usia (20 hingga 40 tahun), status responden apakah 

sudah menikah atau belum, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, rata-rata pengeluaran perbulan, 

Dan pada pengukuran ini menggunakan skala nominal.  

2. Kegiatan Menonton Responden meliputi antara lain ;  

Berapa kali Menonton program ”Silet” dalam satu minggu, Berapa lama durasi  

menonton, dengan siapa responden melihat program ”Silet” dan juga dimana mereka melihat 

program ”Silet”.  (menggunakan skala nominal interval ). 

b. Variabel Opini Terhadap Program  Infotainment “Silet” di RCTI 

 Variabel disini melihat adanya opini penonton terhadap program infotainment ”Silet” di 

RCTI. Dalam variabel opini disini merupakan variabel yang mengukapkan pernyataan dengan 

jawaban sangat setuju (SS) yang memiliki nilai 4, kemudian setuju (S) yang memiliki nilai 3, 

Tidak setuju (TS) yang memiliki nilai 2, hingga pada jawaban (STS) yang memiliki nilai 1. 

Opini terhadap Program Infotainment ”Silet” disini memiliki indikator-indikator yang menjadi 

pernyataan dalam mengukur opini penonton program infotainment ”Silet” di RCTI. Indikator 

tersebut adalah sebagai berikut   
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1. Opini Suka atau tidak suka terhadap Program ”Silet”  

2. Opini penonton terhadap isi berita yang ditayangkan pada program infotainment ”Silet” hanya 

sebatas masalah pribadi kehidupan artis/selebritis seperti perceraian, perselingkuhan, pernikahan.  

3. Opini penonton terhadap isi berita yang diberikan real atau sesuai dengan fakta bukan gosip.  

4. Opini penonton tehadap isi berita yang ditayangkan apakah penting untuk dilihat.  

5.Opini penonton terhadap isi berita yang ditayangkan program infotainment ”Silet”memiliki 

pengaruh yang baik.  

6. Opini penonton terhadap isi berita yang ditayangkan program infotainment ”Silet” memiliki 

pengaruh yang buruk bagi penonton.  

7. Opini dari penonton mengenai program silet apakah dapat menghibur penonton dengan berita 

selebritis/artis yang dibicarakan.  

8. Opini penonton terhadap isi berita yang ditayangkan memiliki manfaat yang bagus. 

9. Opini mengenai isi berita yang disajikan program infotainment ”Silet” dapat membentuk 

moral buruk bagi masyarakat

1.6.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

. (menggunakan skala Likert ). 

 Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah kuasioner, sehingga guna menguji 

tingkat keabsahan dari kuesioner tersebut, perluh dilakukannya uji validitas dan realibilitas. Alat 

ukuryang digunakan dalam penelitian ini mencakup 15 pertanyaan dan 24 pernyataan opini.  

1.6.2.1 Uji Validitas  
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 Validitas instrumen merupakanb kemampuan instrumen alat ukur dalam mengukur dan 

menggambarkan keadaan suatu aspek sesuai dengan tujuan alat ukur tersebut dibuat. Sebuah 

instrumen penelitian dapat dikategorikan valid apabila instrumen tersebut benar-benar dapat 

dijadikan alat ukur untuk mengukur situasi dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, uji validitas 

digunakan untuk melihat sejauh mana alat ukur tersebut mengukur apa yang ingin diukur.  

 Cara menguji validitas dimana pada tahap pertama mendefinisikan secara operasional 

konsep yang diukur. Kemudian melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada sejumlah 

responden. Responden disini diminta untuk menyatakan apakah setuju atau tidak setuju dengan 

masing-masing pernyataan. Pada uji coba disini disarankan agar jumlah responden minimal 30 

orang. Dengan minimal 30 orang ini maka distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati kurva 

normal. Dan asumsi kurva normal itu sangat dibutuhkan dalam perhitungan statistik. (Ancok 

dalam Singarimbun, 1989; 137). Dan kemudian setelah penghitungan nilai dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS 13.0 for windows evaluation version.  

Tabel 1.3 

Hasil Pengukuran Validitas Instrumen 

NO 

Item 

Pernyataan Koefisien  Alpha 

R 

Tabel Keputusan Key 

1 NO 1 0,456 5% 0,361 Significant Valid 

2 NO 2 0,436 5% 0,361 Significant Valid 

3 NO 3 0,424 5% 0,361 Significant Valid 
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4 NO 4 0,386 5% 0,361 Significant Valid 

5 NO 5 0,427 5% 0,361 Significant Valid 

6 NO 6 0,365 5% 0,361 Significant Valid 

7 NO 7 0,418 5% 0,361 Significant Valid 

8 NO 8 0,435 5% 0,361 Significant Valid 

9 NO 9 0,435 5% 0,361 Significant Valid 

10 NO 10 0,436 5% 0,361 Significant Valid 

11 NO 11 0,418 5% 0,361 Significant Valid 

12 NO 12 0,417 5% 0,361 Significant Valid 

13 NO 13 0,395 5% 0,361 Significant Valid 

14 NO 14 0,418 5% 0,361 Significant Valid 

15 NO 15 0,435 5% 0,361 Significant Valid 

16 NO 16 0,418 5% 0,361 Significant Valid 

17 NO 17 0,435 5% 0,361 Significant Valid 

   Sumber : SPSS 13.0 for windows 

 

1.6.2.2 Uji Realiabilitas  
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 Uji realiabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur 

gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif  konsisten, maka alat pengukuran 

tersebut reliabel. Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur 

didalam mengukur gejala yang sama.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengukuran ulang dengan cara 

memberikan alat ukur yaitu kuesioner kepada responden uji validitas dalam jangka 15 hari 

setelah uji validitas. Dan disini peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang sama, 

sehingga disini responden mengisi dua kali kuesioner yang sama dalam waktu yang berbeda. 

Selang waktu selama 15 hari sudah memenuhi syarat, hal ini dikarenakan selang waktu antara 

pengukuran pertama dan pengukuran kedua sebaiknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. 

Apabila terlalu dekat, responden masih terlalu ingat dengan jawaban yang diberikan pada waktu 

poengukuran pertama, sedangkan apabila terlalu jauh maka responden akan kemungkinan terjadi 

perubahan pada fenomena yang diukur. (Ancok dalam Singarimbun, 1989;142).  

 r =      N(∑XY) – (∑X ∑Y) 

  √ [N ∑X² - (∑X)²]    [ N ∑Y² - (∑Y)² ] 

 

Keterangan :  

r = Skor pernyataan  

N = Jumlah Responden  

X = Pengukuran Pertama  
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Y = Pengukuran Kedua 

 Setelah pengukuran pertama dan kedua telah didapat, maka besar angka untuk 

dimasukkan kedalam rumus adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

r =                  N(∑XY) – (∑X ∑Y) 

  √ [N ∑X² - (∑X)²]    [ N ∑Y² - (∑Y)² ] 

 

r =                  30(95501) – (1660x1665) 

  √ [30 x 94995 - (2755600)]    [ 30 x 96211 - (2772225)] 

 = 0,908 

 Dapat dilihat hasil dari perhitungan diatas yang kemudian dikorelasikan dengan product 

moment atau R Tabel. Dalam responden sebanyak 30 disini angka kritik yang digunakan dalam 

tabel adalah melihat baris N-2, yaitu derajat kebebasan (df) baris 30-2 = 28. Maka dari tabel 

tersebut diketahui nilai tabelnya adalah 0,463 (1%), dan 0,361 (5%). Dan hasil perhitungan 

diatas menunjukkan angka 0,908 yang berarti lebih besar dari angka kritik (R Tabel). Maka 

N = 30      ∑Y² = 96211 

∑X =  1660               ∑XY = 95501 

∑X² = 94995    (∑X)² = 2755600 

∑Y = 1665                           (∑Y)² = 2772225 
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dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reliabel.  

1.6.3. Populasi dan Sampel 

1.6.3.1. Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian yaitu penonton yang bertempat tinggal di Surabaya dan pernah 

menonton program infotainment. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan 

pertimbangan bahwa kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang terbesar kedua dimana 

masyarakatnya banyak yang menggunakan media massa sesuai dengan penyataan pernyataan 

Bungin, bahwa media massa dan media elektronik merupakan media massa yang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat kota ( Bungin, 2001 : 01 ). 

 

1.6.3.2. Sampel Penelitian 

Pada Sampel Penelitian disini adalah dewasa muda yang berusia sekitar 20 – 40 tahun. 

Menurut hasil Research AGB Nielsen menyatakan bahwa acara infotainment banyak diminati 

oleh kalangan dewasa muda. Sedangkan berdasarkan referensi 

Maka peneliti melakukan teknik purposive sampling. Dalam hal ini peneliti menyeleseksi 

dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan peneliti, seperti dengan memberikan pertayaan filter 

dalam kuesioner, apakah narasumber pernah menonton program infotainment. Perolehan jumlah 

sampel menggunakan rumus : 

Monk, F.J., Knoer mengatakan 

bahwa usia dewasa muda adalah usia 20 hingga 40 tahun.  Dan mereka adalah responden yang 

pernah menonton tayangan infotainment.  
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n =  p.q .   Z²  

                 

      e² 

( Eriyanto, 1999 : 126 ) 

 

n = 50.50 1,96² 

 

      0,1² 

 

n = 0,5.0,5 1,96² 

   

  0,1² 

n = 96, 04 ( dibulatkan menjadi 100 ) 

n = 100 responden  

Keterangan :  

n  = besar sampel yang diperluhkan 

Z  = tingkat kepercayaan. 

e = tingkat kesalahan sampel (sampling error) sebesar 10 %. 

p.q = variasi dalam populasi. Karena tidak adanya data mengenai populasi, variasi populasi 

diasumsikan heterogen dengan proposisi populasi 50:50.  

Dalam menentukan jumlah responden  disini peneliti tidak mempunyai daftar nama dari seluruh 

anggota populasi, yaitu seluruh penonton program infotainment.   

1.6.3.3 Unit Analisis 
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Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang merupakan penonton dengan usia 

dewasa muda dan bertempat tinggal di surabaya, dan juga pernah menonton program 

infotainment “Silet”. Dewasa muda tersebut dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun.  

1.6.4 Teknik Penarikan Sampel 

 Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. 

Hal ini dikarenakan peneliti memperoleh data karakteristik khalayak yang menonton program 

infotainment. Karakter penonton tersebut dilihat melalui hasil riset AGB Nielsen yang meneliti 

bahwa tayangan infotainment banyak dilihat oleh kalangan dari dewasa awal dan dewasa awal 

memiliki rentan usia 20 hingga 40 tahun menurut teori psikologi perkembangan oleh Monks. F.J. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti ingin 

menentukan responden agar sesuai dengan tujuan dan karakter penonton infotainment. Dimana 

peneliti memilih responden laki-laki dan perempuan dengan usia 20 hingga 40 tahun dan yang 

berdomisili di Surabaya, kemudian dengan dilengkapi pertanyaan saringan “apakah anda pernah 

menonton tayangan infotainment “Silet” di RCTI ? 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer. Dimana pada data primer 

peneliti memperoleh langsung melalui responden yang menjawab pertayaan yang berstruktur 

yang disertai dengan alternatif pilihan lain yang dapat dipilih oleh responden melalui kuesioner. 

1.6.6. Teknik Analisis Data 

 Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif 

melalui dua tahapan antara lain : 
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1. Menampilkan data Univariat  

Dimana data disini menampilakan analisis terhadap satu variabel. Melalui hasil 

perhitungan yang mencakup variabel opini penonton program infotainment dan juga 

demografis responden.  

2. Menampilkan data Bivariat  

Analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel. Dalam penelitian ini maka 

analisis yang dilakukan adalah mendeskripsikan opini penonton yang dikaitkan dengan 

latarbelakang ekonomi, budaya, usia, dan variabel lain terkait dengan penelitian. 

Sehingga dilakukannya deskripsi mengenai hubungan antar variabel dengan 

menggunakan teknik tabel frekuensi dan tabulasi silang (cross step). 
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BAB II 

Gambaran Umum  

2.1. Penduduk di Kota Surabaya sebagai Penonton Program Infotainment “Silet” di RCTI.  

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki luas sekitar 

326,37 km2 dan secara astronomis terletak di antara 07° 21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ s/d 

112° 54’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah Selatan dengan ketinggian 

25 – 50 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah Kota Surabaya adalah sebelah Utara dan 

Timur dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan sebelah 

Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.  

 Kota Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jakarta. Kota 

surabaya yang terletak di jawa timur, Indonesia yang juga lebih dikenal dengan kota pahlawan. 

Pada kota Surabaya disini terbagi dalam lima wilayah antara lain Surabaya Pusat, Surabaya 

Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara.  

Penduduk Surabaya dapat dilihat melalui karakteristik dibawah ini 

 

Berikut ini adalah data 

mengenai masyarakat Surabaya antara lain meliputi ; 

2.1.1 Data Jumlah Penonton di Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Pada tabel dibawah ini menjelaskan mengenai jumlah pada penonton program 

infotainment ”Silet” di Surabaya berdasarkan jenis kelamin. Adapun data tersebut dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini ;  
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Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Surabaya  

Berdasarkan Jumlah Kelamin  

 

Tahun 2008 

 

  KECAMATAN L P 

1 
  BUBUTAN  

        

32,132                      52  

2 
  SIMOKERTO  

          

2,156                    452  

3 
  TEGALSARI  

          

4,552                    452  

4   GENTENG                52                    542  

5 
  SEMAMPIR  

             

542                    452  

6 
  PABEAN CANTIAN  

        

54,254                    457  

7 
  KREMBANGAN  

          

2,542                      85  

8   KENJERAN  
      

                    78  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Opini Penonton Surabaya Terhadap Program Infotainment “Silet” di RCTI Rostianingtyas D.A



542,542  

9 
  BULAK  

          

5,424                    578  

10 
  GUBENG  

        

52,452                      57  

11 
  TAMBAKSARI  

          

4,524                    457  

12 
  SUKOLILO  

          

5,245                  2,578  

13 
  MULYOREJO  

             

254                    587  

14 
  RUNGKUT  

      

254,254                    578  

15 
  TENGGILIS MEJOYO  

             

245                    578  

16 
  GUNUNG ANYAR  

          

2,452                    578  

17 
  WONOKROMO  

             

452                      57  
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18 
  SAWAHAN  

             

452                    857  

19   WONOCOLO                45                  8,527  

20 
  JAMBANGAN  

             

254                      85  

21 
  GAYUNGAN  

             

245                87,578  

22 
  KARANG PILANG  

             

245                    578  

23   WIYUNG                  2                  5,785  

24 
  DUKUH PAKIS  

             

452                    785  

25 
  TANDES  

             

452                    785  

26  ASEMROWO                45              785,785  

27 
  SUKOMANUNGGAL  

             

245                    875  

28 
  BENOWO  

             

245                    785  
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29 
  PAKAL  

          

2,452              785,785  

30 
  LAKARSANTRI  

             

452              785,785  

31 
  SAMBIKEREP  

             

542                      78  

 

Sumber : Surabaya.go.id 

 

Jumlah Laki-laki dan perempuan penduduk di Surabaya dijabarkan dan dibagi-bagi 

berdasarkan wilayah kecamatan.  Laki-laki yang terdata menjadi penduduk Surabaya sejumlah 

970.202 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada perempuan berjumlah 

2.472.691. Dari hasil data diatas sesuai dengan penonton program infotainment “Silet” di 

Surbaya mayoritas berdasarkan jenis kelamin, banyak penonton surabaya yang berjenis kelamin 

perempuan. Terlihat dari hasil tabel dibawah ini data mengenai jumlah penonton berdasarkan 

jenis kelamin ;  
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  Tabel 2.2 

Penonton Program Infotainment ”Silet” Berdasarkan Jenis Kelamin 

n = 100 

  

JENIS KELAMIN 

 

Frekuensi  

 

% 

 

 laki-laki 37 37% 

  Perempuan 63 63% 

  Total 100 100% 

Sumber : Kuesioner No 1 

2.1.2. Data Penonton  Surabaya Berdasarkan Usia.  

 

 Melihat dari adanya gambaran geografis penonton maka disini peneliti melihat adanya 

data jumlah penduduk Surabaya berdasarkan Usia. Hal ini digambarkan melalui grafik sebagai 

berikut ini ; 
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Grafik 2.1 

Penduduk Surabaya 

 

Berdasarkan Usia Tahun 2008 

Sumber 

: www.surabaya.go.id 

 

 Tabel 2.3 

Rentan usia kependudukan di Surabaya juga dijabarkan melaluo grafik yang dilihat 

bahwa usia sekitar 20 hingga 40 tahun merupakan usia yang banyak di wilayah Surabaya. 

Terlihat dari garis ungu di tingkat ke 3 yang rentan usia sekitar 18 – 25 tahun, dan warna merah 

muda yang menduduki tingkat teratas dalam grafiknya dengan rentan usia 26 hingga 40 tahun. 

Sesuai dengan penonton infotainment yang banyak dari mereka adalah kalangan dewasa muda 

dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Rentan usia dari penonton program infotainment “Silet” 

di RCTI dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;  
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Penonton Program Infotainment ”Silet” Berdasarkan Usia 

n = 100 

USIA RESPONDEN 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 20-25 tahun 16 16 % 

  26-30 tahun 42 42 % 

  31-35 tahun 24 24 % 

  36-40 tahun 18 18 % 

  Total 100 100 % 

      Sumber : Kuesioner No. 2 

 

2.1.3. Data Penduduk Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

Berdasarkan grafik dibawah ini, adanya berbagai jenis pekerjan yang dimililiki oleh 

penduduk Surabaya. Dengan mayoritas belum bekerja dengan jumlah jiwa sebanyak 750.000 

penduduk surabaya yang terdata belum bekerja. Kemudian hasil selanjutnya mnyatakan adanya 

pegawai swasta yang merupakan jenis pekerjaan dari mayoritas penduduk Surabaya. Data 

tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini ;  
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Grafik 2.2  

Penduduk Surabaya 

Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2008 

Sumbe

r : www.surabaya.go.id 
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 Melihat adanya pegawai swasta yang menjadi mayoritas pekerjaan dari penduduk di 

Surabaya. Maka hal ini dapat sesuai dengan adanya penonton program infotainment “Silet” 

sebagai penduduk Surabaya mayoritas juga memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;  

 

 

 

Tabel 2.4 

Penonton Program Infotainment ”Silet” Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

n = 100 

Pekerjaan 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 PNS 36 36 % 

  Swasta 44 44 % 

  Wiraswasta 3 3 % 

  Sekolah/kuliah 17 17 % 
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  Total 100 100 % 

        Sumber : Kuesioner No. 3 

 

2.1.4. Data Penduduk di Surabaya Berdasarkan Pendidikan.  

Grafik 2.3 

Penduduk Surabaya 

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2008 

Sumbe

r : www.surabaya.go.id 
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Tabel 2.5 

Tercatat bahwa mayoritas tingkat pendidikan penduduk Surabaya adalah Sekolah Dasar 

(SD). Kemudian selisih yang tidak terlalu jauh yaitu mayoritas memiliki pendidikan tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data penduduk Surabaya menurut tingkat pendidikan 

adanya keterkaitan antara jumlah penonton program infotainment “Silet” berdarkan tingkat 

pendidikan. Melihat bahwa tingkat pendidikan dari penonton program infotainment “Silet” 

memiliki tingkat pendidikan terakhir adalah mayoritas berpendidikan SMA/SMK. Tingkat 

pendidikan terakhir SMA disini memiliki keterkaitan dengan penduduk Surabaya yang 

manyoritas memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan SMA.SMK. data tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut ini ;  

Penonton Program Infotainment “Silet” Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

n = 100 

Pendidikan Terakhir 

 

Frekuensi  

 

% 

 

 SD 4 4 % 

  SMP 20 20 % 

  SMA/SMK 39 39 % 

  Diploma 8 8 % 

  Akademi (S1,S2,S3) 29 29 % 
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  Total 100 100 % 

                      Sumber : Kuesioner No. 5 

 

2.1.5. Data Penduduk Surabaya Berdasarkan Status Pernikahan 

 

 Mayoritas penduduk Surabaya tercatat bahwa sebagain penduduk Surabaya memiliki 

status pernikahan yaitu sudah menikah. Hal ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini ;  

 

 

Grafik 2.4 

Penduduk Surabaya  

Berdasarkan Status Pernikahan 

 

Tahun 2008 
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Sumber : www.surabaya.go.id 

 

 

 Dari data grafik diatas bahwa mayoritas penduduk di Surabaya memiliki status 

pernikahan sudah menikah. Hal ini sesuai dengan penonton program infotainment “Silet” di 

RCTI yang mayoritas juga memiliki status sudah menikah. Hal ini dapat dilihat pada data 

dibawah ini ;  
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Tabel 2.6 

Penonton Program Infotainment “Silet” Berdasarkan Status Pernikahan 

n = 100 

STATUS 

RESPONDEN 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 belum menikah 48 48 % 

  sudah menikah 52 52 % 

  Total 100 100 % 

          Sumber : Kuesioner No. 4. 

 

2.2. Fenomena Tayangan “ Infotainment “.   

 Infotainment saat ini dilihat semakin lama semakin marak diproduksi oleh stasiun swasta. 

Pada awalnya tayangan infotainment yang melatarbelakangi munculnya istilah infotainment 

adalah berasal dari John Hopkins University (JHU) di Baltimore, Amerika Serikat (Astuti, 

2005).Universitas yang terkenal dengan riset kedokteran dan aktivisme sosialnya di negara-

negara berkembang memiliki jaringan organisasi nirlaba yang bergerak dalam misi kemanusiaan 

guna meningkatkan kesejahteraan manusia melalui perbaikan aspek kesehatan. Guna mendukung 
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sukses misi kemanusiaan JHU di bidang kesehatan, lembaga ini membentuk Center of 

Communication Program (CCP) semacam unit organik yang bertugas mengomunikasikan pesan-

pesan kesehatan guna mengubah perilaku kesehatan. Maka dari sinilah para pakar komunikasi 

CCP merumuskan berbagai metode penyampaian pesan-pesan kesehatan yang secara efektif 

dapat mengubah perilaku secara positif. Salah satu konsep pesan yang dihasilkan adalah 

infotainment. 

Dengan adanya konsep infotainment yang dirumuskan oleh JHU/CCP hal ini dipengaruhi oleh 

adanya asumsi bahwa apabila informasi yang disampaikan hanya begitu saja belum tentu dapat 

menarik khalayak untuk memperhatikan, apalagi mengingat dan menjadikannya sebagai faktor 

perubahan sikap yang positif. Karena itu, diperlukan sentuhan tertentu agar informasi tersebut 

menarik perhatian khalayak, hingga pada akhirnya bermakna bagi mereka. Maka cara yang 

dipilih dalam penyusunan pesan adalah dengan menyisipkan unsur-unsur entertainment guna 

menarik perhatian khalayak. Maka terbentuklah konsep infotainmenn, dimana informasi yang 

dibungkus, dikemas, disisipkan, atau diberi sentuhan entertainment sehingga menarik perhatian 

khalayak dan dapat diterima dengan mudah. Dalam praktiknya, JHU/CCP menyusun program-

program yang mengemas pesan dengan menggunakan berbagai alat bantu, seperti drama radio, 

iklan layanan masyarakat nan atraktif, launching event, pelibatan tokoh masyarakat atau public 

figure sebagai endorser pesan, sampai konser musik bagi kaum muda untuk mempromosikan 

pesan-pesan kesehatan tertentu (JHU/CCP, 2001). Demikianlah muasal infotainment. 

Akan tetapi sangat bertitik bailik dengan pemaknaan infotainment di Indonesia, dimana 

tayangan infotainmnet di Indonesia bukan menjadikan informasi yang dimasukan hiburan, tetapi 

malah menjadi tayangan infotainment yang membahas mengenai dunia hiburan yang juga lebih 

memperlihatkan sisi kehidupan pribadi seseorang yang ada dalam dunia hiburan. Hal ini sesuai 
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dengan definisi infotainment menurut Nugroho bahwa Infotainment

Pada mulanya perkembangan infotainment mulai populer di Indonesia pada tahun 2000. 

Ada dua program infotainment Cek & Ricek (C&R) produksi Ilham Bintang yang mengklaim 

diri sebagai infotainment pertama di Indonesia ditayangkan RCTI, dan Kiss yang diproduksi 

Indosiar. Berbeda dibanding awal pemunculannya, Infotainment dalam peringkat rating program 

televisi di Indonesia kini tidak selalu menduduki posisi tinggi. Data peringkat rating Media 

Scene 2005-2006 memperlihatkan, hanya dua program infotainment yang masuk dalam 

peringkat 30 besar di televisi masing-masing: Obsesi (Global TV) dan Showbiz On Location 

(Metro TV). Akan tetapi kemudian pada perkembangannya eksistensi infotainment dinilai 

penting oleh televisi Indonesia. Dimana terlihat dengan adanya fenomena program  tayangan 

infotainment yang semakin lama tidak semakin surut tetapi malah bertambah banyak dan 

meningkat dari tahun ke tahun. 

Kalau dulu infotainment sebatas bincang-bincang gosip yang menyajikan rangkaian informasi, 

 merupakan suatu program 

hiburan  dimana bentuk penyajian informasi yang diberikan adalah ringan dan aktual seputar 

dunia selebritis dan orang-orang terkenal. Informasi mengenai selebritis dan orang-orang yang 

terkenal melalui infotainment disini dikemas dalam bentuk hiburan, contohnya tentang selebritis 

(Nugroho 2005; 5). Dimana tayangan ini pada dasaranya infotainment merupakan tayangan 

informasi yang dari akar kelahirannya di Barat, infotainment sebenarnya berarti ”informasi yang 

disajikan sebagai hiburan. Sedangkan di Indonesia istilah tersebut sudah berubah arti menjadi 

informasi mengenai dunia hiburan, yang kemudian lebih spesifik lagi menjadi informasi 

mengenai kehidupan pribadi artis di dunia hiburan. (2005; 5). Dari sisi perbedaan makna inilah 

terjadi adanya perubahan makna infotainment itu sendiri. 
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kini infotainment juga dikemas dalam bentuk liputan khusus investigasi yaitu seperti Kroscek, 

Silet, Insert investigasi.  

Hingga pada tahun 2009 tayangan infotainment masih menjadi yang pertama dan 

mendapatkan jam tayang yang dialokasikan lebih banyak di stasiun swasta adalah infotainment. 

(www.agbnielsen.co.id, diakses 11 Januari 2010). Tayangan infotainment itu sendiri juga 

memiliki jam tayang yang semakin tahun semakin meningkat, hingga pada tahun 2009 memiliki 

jam tayang 89,5 berdasarkan sumber www.kidia.org perkembangan infotainment dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini.  

 Meningkatnya jam tayang program infotainment disini maka dapat dilihat bahwa 

fenomena  tayangan infotainment memang semakin berkembang di stasiun televisi Indonesia. 

Akan tetapi pada dasarnya infotainment di Indonesia merupakan program tayangan yang 

berkembang menjadi informasi dunia hiburan. Bukan menerapkan definisi atau makna 

infotainment itu sendiri yaitu informasi yang di sisipi oleh hiburan.  

2.3. Program Infotainment “Silet” di RCTI 

 

 Tayangan program infotainment “Silet” merupakan tayangan infotainment yang memiliki 

makna yaitu memberikan informasi mengenai dunia hiburan. Informasi yang disajikan oleh 

“Silet” membahas mengenai permasalahan-permasalahan ataupun kehidupan selebritis yang 
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berkecimpung didunia hiburan. Kehidupan pribadi yang disorot menjadi bahan informasi ke 

publik atupun penonton “Silet”.  

Program tayangan infotainment “Silet” merupakan tayangan infotainment yang 

ditayangakan di stasiun RCTI setiap hari dengan dengan durasi jam tayangan selama satu jam 

yaitu dari pukul 11.00 hingga pukul 12.00. Program infotainment yang menggunakan gaya puitis 

dari host yang memabawakan program “silet” tersebut, mampu memiliki ciri khas tersendiri dari 

program infotainment yang lainnya. Silet yang memiliki slogan “mengupas tuntas permasalahan 

selebritis setajam silet” inilah juga mampu memiliki rating tertinggi dari program infotainment 

yang lainnya (www.rcti.tv, diakses 11 Januari 2010) .Rrating tertinggi yaitu 8,5 % dan juga 

menduduki program infotainment dengan peringkat pertama di tahun 2009 

(www.agbnielsen.co.id. 2009 diakses 11 Maret 2009). Kemudian juga tidak hanya sebatas itu 

saja “Silet” merupakan program infotainment terfavorit yang diselenggarakan oleh Panasonoc 

Award pada 30 November 2007, dan juga panasonic Award 2009.  

 

 Program infotainment yang berjenis investigasi ini memiliki kemampuam untuk 

membahas dunia selebritis setajam “silet” ini mampu menghadirkan narasumber yang sulit 

ditemui sekalipun. Dengan adanya reputasinya “silet” mampu membuat selebritis berbicara 

tentang masalah-masalah yang dihadapinya.  Investigasi yang mendalam juga turut menjadikan 

silet berbeda dari tayangan yang lainnya, maka tidaklah heran program “silet” selalu dinanati 

kehadirannya. 
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BAB III 

TEMUAN DATA 

 Dalam penelitian mengenai opini penonton Surabaya terhadap program infotainment 

”Silet” yang ditayangakan di stasiun swasta RCTI. Maka disini terlebih dahulu peneliti 

menjabarkan beberapa hasil temuan data dari beberapa opini responden yang sudah ditentukan 

dan dipilih oleh peneliti di lokasi penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu di 

Surabaya. Pada Bab III peneliti menguraikan hasil data secara rinci dengan membahasnya 

melalui bentuk tabel frekuensi dan juga tabel silang/crosstab untuk melihat adanya kaitan antara 

variabel satu dengan yang lainnya, dan kemudian dianalisis berdasarkan hasil temuan data. 

Bentuk penyajian data disini diperoleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner pada 100 orang 

responden yang bertempat tinggal di wilayah Surabaya, dengan usia 20 hingga 40 tahun dan 

responden yang pernah menonton program infotainment “Silet” di RCTI. Hasil temuan data yang 

dipaparkan oleh peneliti, disini berkaitan dengan variabel-variabel yang yang sudah ditentukan 

pada Bab I sebelumnya, dengan begitu hasil temuan data pada Bab III disajikan secara tertata 

sesuai dengan urutan berdasarkan operasional konsep, variabel dan terbagi lagi menjadi 

indikator-indikator. Adapun hasil temuan data yang akan dianalisis dalam penelitian opini publik 

disini adalah sebagai berikut ; 

3.1. Karakteristik Demografis  

 Tahap pertama disini menyajikan hasil temuan data mengenai karakteristik demografis 

yang merupakan bagian dari karakteristik responden, dimana meliputi; jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, status responden, pendidikan terakhir, dan pengeluaran perbulan responden. Adapun 

dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut ;  

3.1.1. Jenis Kelamin Responden 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Opini Penonton Surabaya Terhadap Program Infotainment “Silet” di RCTI Rostianingtyas D.A



 Pada penelitian disini, peneliti membagi menjadi dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan 

perempuan. Disini kemudian peneliti tidak menentukan pembagian antara perempuan dan laki-

laki, hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat penonton infotainment bayak diminati oleh 

penonton berjenis kelamin apa. Adapun hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;  

Tabel 3.1 

Responden Program Infotainment ”Silet” Berdasarkan Jenis Kelamin 

n = 100 

  

JENIS KELAMIN 

 

Frekuensi  

 

% 

 

 laki-laki 37 37% 

  Perempuan 63 63% 

  Total 100 100% 

Sumber : Kuesioner No 1 

 

 Dilihat bahwa data diatas memperlihatkan tayangan infotainment “silet” banyak diminati 

oleh jenis kelamin perempuan. Dengan adanya hasil 63% responden perempuan yang menonton 

dan 37% responden laki-laki. Maka program infotainment “Silet” di RCTI banyak ditonton oleh 

penonton jenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan adanya penduduk di Surabaya yang 
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lebih banyak adalah berjenis kelamin perempuan daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-

laki. Kesesuai yang ada terlihat berdasarkan hasil data statistik penduduk di Surabaya bahwa 

laki-laki yang terdata menjadi penduduk Surabaya sejumlah 970.202 penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki. Sedangkan pada perempuan berjumlah 2.472.691 penduduk. (surabaya.go.id).  

3.1.2 Usia  Responden  

 

 Dalam penelitian ini peneliti memberikan batas usia yang sudah ditentukan yaitu 20 

hingga 40 tahun. Hal ini telah dijelaskan pada Bab I bahwa penonton tayangan infotainment 

menurut AGB Nielsen yaitu pada usia dewasa awal 20 hingga 40 tahun. Sehingga disini peneliti 

membuat item kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka. Untuk memudahkannya 

peneliti membagi data usia dewasa awal ini dengan mengkelompokannya menjadi 4 kelas 

dengan menggunakan rumus;  

    

 

 

Keterangan :  

i =  Interval kelas 

Xt = Nilai tertinggi (40 tahun) 

Xt = Nilai terendah (20 tahun) 

i = Xt – Xr 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Opini Penonton Surabaya Terhadap Program Infotainment “Silet” di RCTI Rostianingtyas D.A



K = jumlah banyaknya kelas yang diinginkan (4 kelas), diperoleh hasil dengan interval 

sebesar 5, dengan begitu dapat dikelompokkan menjadi ; 

• Kelompok usia 20-25  tahun  

• Kelompok usia 26-30  tahun  

• Kelompok usia 31-35  tahun  

• Kelompok usia 36-40  tahun  

Adapun diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Responden Program Infotainment ”Silet” Berdasarkan Usia 

n = 100 

USIA RESPONDEN 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 20-25 tahun 16 16 % 

  26-30 tahun 42 42 % 

  31-35 tahun 24 24 % 

  36-40 tahun 18 18 % 

  Total 100 100 % 
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      Sumber : Kuesioner No. 2 

Hasil data diatas menunjukkan bahwa banyaknya penonton program infotainment “Silet” 

yaitu dengan rentan usia 26 hingga 30 tahun yang dilihat dari  jumlah usia tersebut sebanyak 

42%. Kemudian juga kelompok tertinggi ke dua pada usia 31 hingga 35 tahun sebesar 24%, dan 

ketiga usia 36 hingga 40 tahun sebesar 18% dan kelompok usia 20 hingga 25 hanya sebesar 16%. 

Hal ini sudah terlihat jelas bahwa tayangan program infotainment “Silet” disini banyak ditonton 

oleh kalangan dengan usia 26 hingga 30 tahun. Sedangkan hal ini juga sesuai dengan hasil data 

kependudukan di Surabaya bahwa banyaknya sebagai besar penduduk di Surabaya didalam 

grafik kependudukan Surabaya sebesar 65000 (enam puluh lima ribu ) penduduk usia 26 tahun 

40 tahun. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat didalam Bab II.  

3.1.3. Jenis Pekerjaan Responden 

 Pada jenis pekerjaan disini peneliti mengkategorikan masing-masing pekerjaan agar 

dapat fokus dan tertata. Apabila dengan adanya jawaban pertanyaan yang terbuka maka peneliti 

takutkan bahwa adanya hasil yang terlalu luas hal ini dikarenak pekerjaan yang ada di Surabaya 

terlalu banyak dalam hal profesi disini, maka dengan begitu reponden juga akan mudah untuk 

memasukkan pada jenis kelompok pekerjaan yang mana. Adapun hasil kategori pekerjaan yang 

sudah ditentukan oleh peneliti adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), Swasta, Wiraswasta, Sekolah 

atau Kuliah.   

Tabel 3.3 

Responden Program Infotainment ”Silet” Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

n = 100 
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Pekerjaan 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 PNS 36 36 % 

  Swasta 44 44 % 

  Wiraswasta 3 3 % 

  Sekolah/kuliah 17 17 % 

  Total 100 100 % 

        Sumber : Kuesioner No. 3 

 

Diperoleh hasil data diatas bahwa dari 100 responden disini banyak yang memiliki 

pekerjaan atau profesi sebagai pegawai swasta. Dengan adanya hasil jumlah pegawai swasta 

yaitu sebesar 44%. Kemudian disini setelah banyak dari responden kebanyakan adalah pegawai 

swasta, disini bagian besar kedua adalah dengan pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar 

36 % yang tidak terpaut banyak dari pegawai swasta. Kemudian tingkatan yang ke tiga adalah 

mahasiswa/siswa yang sebagian besar masih sekolah/kuliah dengan tingkat persentase 17%, 

sedangkan pada 100 responden disini peneliti tidak mendapatkan responden dengan pekerjaan 

ABRI/TNI. Hal ini sesuai juga dengan data penduduk di Surabaya yaitu jumlah tertinggi ke2 dari  

pekerjaan yang ada di Surabaya adalah sebagain besar pegawai swasta dengan gambar grafik 

yang ada pada Bab II dengan 650.000 (enam ratus lima puluh ribu).  

3.1.4. Status Pernikahan Responden 
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 Status responden yang dipertayakan oleh peneliti disini menggunakan pertanyaan 

tertutup. Peneliti membaginya menjadi 2 kategori atau kelompok yaitu meliputi sastus sudah 

menikah atau belum menikah. Adapun hasil data yang diperoleh adalah ; 

Tabel 3.4 

Responden Program Infotainment “Silet” Berdasarkan Status Pernikahan 

n = 100 

STATUS 

RESPONDEN 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 belum menikah 48 48 % 

  sudah menikah 52 52 % 

  Total 100 100 % 

        Sumber : Kuesioner No. 4.  

  

Hasil yang diperoleh dari 100 responden yaitu responden yang berstatus belum menikah 

sebesar 48%, kemudian yang sudah menikah sebesar 52%. Terlihat bahwa responden yang sudah 

menikah lebih banyak dengan persentase 52% daripada yang belum menikah. Hal ini juga 

berhubungan dengan adanya data statistic kependudukan di Surabaya bahwa banyak dari 

penduduk yang tercatat adalah lebih banyak penduduk yang sudah menikah dengan grafik 
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sebesar akhir Desember 2009 sebesar 1.100.000, sedangkan penduduk yang belum menikah 

sebesar 1.050.000. hasil data disini dapat dilihat pada Bab II.  

3.1.5 Pendidikan Terakhir Responden 

  

 Pada pendidikan responden disini, peneliti juga menyediakan pertanyaan tertutup. 

Peneliti membagi pendidikan terakhir responden menjadi lima kategori. Adapaun data yang 

diiperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Responden Program Infotainment “Silet” Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

n = 100 

Pendidikan Terakhir 

 

Frekuensi  

 

% 

 

 SD 4 4 % 

  SMP 20 20 % 

  SMA/SMK 39 39 % 

  Diploma 8 8 % 

  Akademi (S1,S2,S3) 29 29 % 
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  Total 100 100 % 

                 Sumber : Kuesioner No. 5 

 

 Disini data yang diperoleh adalah pendidikan terakhir responden banyak dari mereka 

hanya sampai pada pendidikan SMA/SMK yaitu sebesar 39%. Kemudian pendidikan terakhir 

Akademi (S1,S2,S3) menjadi urutan kedua yaitu sebesar 29%, dan dilanjutkan dengan SMP 

dengan 20 %. Sedangkan pada pendidikan tingkat Diploma hanya sebesar 8 %, dan paling sedikit 

adalah pendidikan akhir tingkat SD hanya sebesar 4%. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak dari 

100 responden di Surabaya memperlihatkan bahwa penonton yang menonton program 

Infotainment ”Silet” tersebut memiliki tingkat pendidikat terakhir SMA/SMK.  

3.1.6. Pengeluaran Rata-Rata per Bulan Responden 

 Pengeluaran rata-rata perbulan disini peneliti menyediakan dengan pertanyaan terbuka. 

Hal ini dikarenakan bahwa responden yang menjadi penelitian disini sangat luas, ada beberapa 

kriteria pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan begitu pengeluaran juga berbeda-beda. Dengan 

adanya 100 responden disini adanya jawaban yang sangat bervariasi yaitu dengan jumlah 

pengeluaran terendah adalah sekitar kurang lebih Rp. 500.000 dan yang paling tertinggi kurang 

lebih dari Rp. 2.000.000. maka disini peneliti membagi dengan mengkategorikan menggunakan 

rumus ;  

 

 

  

i = Xt – Xr 
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Keterangan :  

i =  Interval kelas 

Xt = Nilai tertinggi ( 2.000.000 rupiah ) 

Xt = Nilai terendah ( 500.000 rupiah ) 

K = jumlah banyaknya kelas yang diinginkan (3 kelas), diperoleh hasil dengan interval 

sebesar Rp. 500.000. dengan begitu peneliti dapat mengkategorikan yaitu meliputi ;  

• Rp 500.000 – Rp. 1.000.000 

• Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 

• Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 

Adapun data yang dapat dilihat sebagai berikut ; 

Tabel 3.6 

Pengeluaran Rata-rata Per Bulan Responden Program Infotainment “Silet” 

n = 100 

Pengeluaran/bulan 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Rp 500.000 - Rp. 1.000.000 27 27 % 
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  Rp.1.000.001 – Rp. 

1.500.000 
37 37 % 

  Rp. 1.500.001 - Rp. 

2.000.000 
36 36 % 

  Total 100 100 % 

       Sumber : Kuesioner No. 6 

 Dari hasil 100 responden disini pengeluaran rata-rata perbulan adalan paling banyak 

sebesar Rp 1.000.001 – Rp. 1.500.000 dengan sebanyak 37 %. Akan tetapi tidak terpaut banyak 

hanya selisih sedikit responden yang berpengeluaran Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 sebanyak 36 

%. Paling terendah dengan 27 % responden yang memiliki pengeluaran Rp 500.000 – Rp. 

1.000.000. Seperti dalam banyaknya responden yang bekerja dalam bidang Swasta dan PNS 

(Pegawai Negeri Sipil), maka disini mereka  memiliki pengeluaran rata-rata perbulan adalah 

sekitar Rp. 1.000.001 hingga Rp. 1.500.000.  

3.2. Kegiatan Menonton Program Infotainment ”Silet” di RCTI  

 

 Pada hasil temuan data bagian kedua disini peneliti melihat kegiatan dari responden 

ketika menonton program infotainment ”Silet” di RCTI. Disini peneliti melihat dari segi 

frekuensi menonton dalam satu minggunya, durasi waktu menonton, tempat dan dengan siapa 

biasanya menonton program infotainment ”Silet” di RCTI.  

3.2.1. Frekuensi Menonton Program Infotainment ”Silet”.  
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Disini peneliti memberikan pertayaan tertutup dengan mengkategorikan jawaban-jawaban 

yang sudah ditentukan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan bahwa tayangan program  

infotainment ”Silet” disini memiliki frekuensi yang sudah ditentukan yaitu 7 hari atau satu 

minggu. Dalam hal ini maka peneliti menentukannya dengan menggunakan rumus ;  

 

Keterangan :  

i =  Interval kelas 

Xt = Nilai tertinggi ( 7 hari ) 

Xt = Nilai terendah ( 1 hari ) 

K = jumlah banyaknya kelas yang diinginkan (3 kelas), diperoleh hasil dengan interval 

sebesar 2. dengan begitu peneliti dapat mengkategorikan yaitu meliputi ; 

• 1 – 3 kali  

• 4 – 6 kali  

• 7 kali/ setiap hari 

Maka adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut ;  

Tabel 3.7 

Frekuensi Menonton Program Infotainment ”Silet” dalam 1 Minggu 

n = 100 

i = Xt – Xr 
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Frekuensi Menonton 

Program Infotainment 

”Silet” dalam 1 Minggu 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 1-3 kali 48 48 % 

  4-6 kali 47 47 % 

  7 kali (setiap hari) 5 5 % 

  Total 100 100 % 

  Sumber : Kuesioner No. 7  

 Hasil dari temuan data disini bahwa dapat dilihat hasil yang frekuensi penonton program 

infotainment “Silet” sebanyak 1 hingga 3 kali. Hal ini terlihat dari adanya banyaknya penonton 

tertinggi yang meihat program infotainment “Silet” 1 sampai 3 kali sebanyak 48 orang. Dan pada 

4 hingga 6 kali tidak terpaut banyak yaitu sebanyak 47 orang hanya selisih satu orang saja. 

Kemudian sangat terpaut banyak sekali yaitu dengan frekuensi menonton 7 kali atau setiap hari 

sangat sedikit yang melakukannya yaitu hanya 5 orang. Lima penonton program infotainment 

“Silet” disini merupakan pelajar/kuliah pada semester 7 dan 8 dengan usia 22-24 tahun, dan juga 

merupakan penonton berjenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan penonton dari kelima 

tersebut memiliki waktu yang banyak untuk menonton  program infotainment “Silet” yang 

ditayangkan setiap hari selama 7 hari. Sedangkan pada penonton yang menononton program 

infotainment “Silet” hanya 4-6 kali dan 1-3 kali. Hal ini dipengaruhi dengan adanya alasan 

reponden, bahwa banyak dari responden yang mengutarakan menonton tayangan program 
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infotainment “Silet” pada saat liburan saja. Dimana banyak mayoritas dari mereka harus bekerja 

disaat hari senin hingga kamis jarang ada dirumah. Sedangkan hari jum’at hingga sabtu dapat 

menonton program infotainment “Silet” karena hari jum’at terkadang tidak ada kegiatan ataupun 

pekerjaan hanya separuh hari, melihat bahwa dari penonton banyak yang memiliki pekerjaan 

sesuai dengan temuan data dibagian karakteristik demografis penonton.  Jawaban dari responden 

disini peneliti dapatkan melalui wawancara disela waktu saat responden sedang mengisi 

kuesioner. Maka dari 100 responden disini banyak yang menonton program infotaiment “Silet” 1 

kali hingga 3 kali.  

3.2.2. Durasi Menonton Program Infotainment ”Silet”.  

 

 Penonton program infotainment ”Silet” memiliki durasi waktu penanyangan yang sudah 

ditetapkan yaitu pada pukul 11.00 hingga 12.00 selama 60 menit. Untuk itu dengan durasi 

penanyangan 60 menit disini, peneliti memberikan pertanyaan pada kuesioner dengan pertanyaan 

tertutup. Dalam mengkategorikannya disini peneliti menggunakan rumus ;                                                                                                                                    

 

 

 

Keterangan :  

i =  Interval kelas 

Xt = Nilai tertinggi ( 60 menit ) 

i = Xt – Xr 
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Xt = Nilai terendah ( 1 menit ) 

K = jumlah banyaknya kelas yang diinginkan (4 kelas), diperoleh hasil dengan interval 

sebesar 14,75 yang dibulatkan menjadi 15. dengan begitu peneliti dapat mengkategorikan yaitu 

meliputi ; 

• 1 - 15 menit  

• 16 – 30 menit 

• 31 – 45 menit  

• 46 – 60 menit   

Maka dengan begitu dapat diperoleh dengan hasil data sebagai berikut ; 

 

 

 

Tabel 3.8 

Durasi Menonton Program Infotainment ”Silet” dalam 60 Menit 

n = 100 

  

Durasi 

Menonton 

Frekuen

si 

 

% 
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 1-15 menit 69 69 % 

  16-30 

menit 
18 18 % 

  31-45 

menit 
7 7 % 

  46-60 

menit 
6 6 % 

  Total 100 100 % 

Sumber : Kuesioner No. 8  

  

 Hasil dari temuan data disini durasi menonton program Infotainment “Silet” 

menyebutkan bahwa banyak dari penonton yang hanya menonton 1 hingga 15 menit saja. 

Terlihat dari hasil temuan data bahwa sebanyak 69 orang yang melihat program infotainment 

“Silet”, dan 18 orang yang melihat program Infotainment “ Silet” dengan durasi 16 hingga 39 

menit. Kemudian durasi menonton selama 31 hingga 45 menit hanya 7 orang dan tayang paling 

rendah adalah pada waktu durasi menonton sekitar 46 – 60 menit atau secara penuh. Hal ini 

dikarenakan waktu penanyangan menurut mereka sangat “tanggung”. Maksudnya bahwa pada 

pukul 11.00 dan 12.00 siang ini terkadang mereka melihat saat awal saja karena pada waktu itu 
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mayoritas mereka beristirahat yaitu tidur siang ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Hal ini 

dikarenakan juga kativitas mereka yang selama ini bekerja penuh sehingga pada waktu weekend 

atau liburan mereka ingin menyempatkan waktu buat istirahat atau pergi. Melihat bahwa banyak 

dari penonton program infotainment “Silet” disini bekerja ataupun kuliah. Tidak hanya itu saja, 

ada yang menurut mereka bahwa menonton program infotainment “Silet” ini cenderung terlebih 

dahulu melihat topiknya kalaupun topiknya bagus akan menonton sampai habis apabila tidak 

bagus dan menarik. Alasan tersebut juga didapatkan peneliti saat proses pengisian kuesioner.  

3.3 

 Pada bagian ketiga disini,merupakan bagian inti dari penelitian ini. Hal ini berangkat dari 

arah rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bagian membahas lebih dalam 

lagi mengenai opini penonton terhadap program infotainment ”Silet” di RCTI. Pembahasan 

disini peneliti membaginya dengan 3 kategori yaitu meliputi pembahasan opini mengenai Topik 

yang disajikan oleh program infotainment ”Silet”, kemudian isi yang meliputi informasi berita 

selebritis dari program infotainment ”Silet” di RCTI, dan yang terakhir adalah Host atau 

pembawa acara dalam program tersebut.. Pada bagian ini diukur menggunakan skala Likert 

dengan pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian peneliti 

melihat bagian jawaban-jawaban dari indikator-indikator yang dijawab oleh responden dalam 

pernyataan-pernyataan di kuesioner, apakah mengarah pada dimensi positif atau negatif. Dimana 

pernyataan-pernyataan tersebut dikelompokkan menjadi dua  opini yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut :  

Opini Penonton Terhadap Program Infotainment ”Silet” di RCTI 

1. Opini Positif  
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Merupakan pernyataan pendapat atau opini  yaitu pernyataan yang menyatakan sangat 

setuju (SS) dan (Setuju) mengenai pernyataan program infotainment ”Silet” di RCTI.  

 

2. Opini Negatif  

Pendapat atau opini yaitu pernyataan-pernyataan yang tidak memihak atau tidak 

mendukung program infotainment ”Silet” di RCTI. Dengan opini Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS) mengenai pernyataan program infotainment ”Silet” di RCTI.  

Isi berita atau pesan yang disampaikan dalam tayangan program infotainment ”Silet” disini 

menyajikan tayangan mengenai kehidupan dari artis atau selebritis. Dalam pernyataan mengenai 

isi berita program infotainment ”Silet”, maka menghasilkan indikator dalam pernyataan 

sebanyak 13 pernyataan.  

 Terlebih dahulu peneliti membagi menjadi pernyataan negatif dan positif dalam opini 

secara keseluruhan pada penonton mengenai isi berita yang disampaikan program infotainment 

“Silet” di RCTI. Pernyataan tersebut mendapatkan nilai 4 untuk jawaban sangat setuju, 3 untuk 

jawaban setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, dan 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Dari 

pernyataan tersebut didapat nilai terendah adalah 27 dan nilai tertinggi adalah 39. Maka 

perhitungan tersebut peneliti menggunakan rumus :  

 

 

 

Keterangan :  

i = Xt – Xr 
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i =  Interval kelas 

Xt = Nilai tertinggi (39) 

Xt = Nilai terendah (27) 

K = jumlah banyaknya kelas yang diinginkan (2 kelas)  

Dengan demikian dapat diperoleh hasil interval sebesar 6, kemudian terbagi menjadi dua kelas 

pengukuran dari indikator opini terhadap topik yang diangkat dalam program infotainment 

“Silet” di RCTI.  

1. Opini Negatif terhadap indikator isi berita atau pesan program infotainment “Silet” ; 27 - 

32 

2. Opini Positif terhadap indikator isi berita atau pesan program infotainment “Silet” ; 33 – 

39 

Tabel 3.9 

Opini Penonton Terhadap  

Program Infotainment ”Silet” di RCTI 

n = 100 

Opini 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Negative 71 71 % 
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  Positif 29 29 % 

  Total 100 100 % 

  Sumber : Output SPSS 13.0 berdasarkan total kuesioner No 10-18  

 Berdasarkan hasil temuan data terlihat bahwa penonton program infotainment “Silet” 

menyatakan opini negative terhadap isi berita atau pesan program infotainment ”Silet” di RCTI. 

Hal ini dapat terlihat bahwa sebesar 71 orang penonton yang menyatakan opini negative terhadap 

isi berita atau pesan yang disampaikan dalam program infotainment ”Silet” di RCTI.  Dan hanya 

29 orang yang menyatakan opini postif terhadap isi berita atau pesan yang disampaikan dalam 

program infotainment ”Silet” di RCTI. 

Adapun hasil temuan data tersebut adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Opini Penonton Mengenai Suka atau Tidak Suka terhadap Program Infotainment 

“Silet”.  

 Terlebih dahulu disini peneliti ingin mengetahui penonton program infotainment “Silet” 

ini suka atau tidak suka dengan program tersebut. Peneliti menyediakan pertanyaan terbuka dan 

juga tertutup. Disini pada pertanyaan tertutup peneliti menyediakan dua pilihan yaitu suka atau 

tidak suka. Kemudian pertanyaan terbuka disini menjadi alasan dari pertanyaan tertutup, dan 

disini peneliti dapat mengetahui alasan dari penonton program infotainment ”Silet” di RCTI. 

Inilah hasil temuan data;  

Tabel 3.10 

Suka atau Tidak Suka terhadap Program Infotainment ”Silet”  
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n = 100 

OPINI 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Suka 29 29 % 

  Tidak suka 71 71 % 

  Total 100 100 % 

Sumber : Kuesioner No. 9 

 

 Maka diperoleh data bahwa program infotainment “Silet” memang banyak disukai oleh 

masyarakat. Dimana dengan adanya temuan data dari 100 responden hanya 29 orang yang 

menyukai program infotainment “Silet” di RCTI. Kemudian  71 orang saja yang tidak suka 

terhadap program Infotainment ”Silet”. Alasan dari 29 orang disini menyukai program 

infotainment ”Silet” karena secara umum program tayangan infotainment ”silet” berbeda dari 

yang lainnya. Isi berita yang disajikan dalam bentuk investigasi hanya satu jenis saja, kemudian 

tidak hanya selebritis saja tetapi terkadang program infotainment ”Silet” juga menyajikan topik 

yang bukan dari berita selebritis. Dimana terkadang  menyajikan juga membahas topik  kasus-

kasus di masyarakat yang ramai dibicarakan. Jadi program ”Silet” aktual dan luas 

pengetahuannya. Bakan juga ada yang berpendapat bahwa bila ingin mengetahui perkembangan 

jaman maka menonton program infotinment ”Silet”. Sedangkan pada 71 orang yang tidak 
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menyukai program infotainment ”Silet” disini adalah karena pada dasarnya mereka tidak 

menyenangi dan tidak mau tahu mengenai dunia arti dan selebritis.  

3.3.2. Opini Penonton Terhadap Program Infotainment ”Silet” Memberikan Manfaat yang 

Bagus  

 Pernyataan disini menjabarkan mengenai isi berita yang ditayangkan program 

infotainment ”Silet” mengenai kehidupan pribadi artis atau selebritis apakah bermanfaat bagi 

penonton. Maka hasil temuan data dapat dilihat sebagai berikut ini 

 

Tabel 3.11 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Memberikan Manfaat yang Bagus  

n =100 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Setuju 10 10 % 

  Tidak setuju 76 76 % 

  Sangat tidak setuju 14 14 % 

  Total 100 100 % 
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         Sumber : Kuesioner No. 10 

 

 Dari hasil temuan data dapat dilihat bahwa opini penonton mengenai isi berita yang 

ditayangkan program infotainment “Silet” disini menyatakan tidak setuju terhadap penyataan 

bahwa isi berita dalam program infotainment “Silet” memberikan manfaat bagi penonton. Dapat 

dilihat pernyataan sebanyak 76 orang yang memiliki opini tidak setuju terhadap pernyataan yang 

mengatakan bahwa isi berita program infotainment ”Silet” dapat memberikan manfaat yang 

bagus bagi penonton. Maka disini opini tersebut mengarah pada opini negatif, dimana tidak 

adanya dukungan atau tidak menyetujui dari pernyataan tersebut. 

3.3.3 Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment ”Silet” memberikan 

Informasi yang Real atau Sesuai dengan Fakta Bukan Gosip 

 Pernyataan ini mengenai isi berita yang disampaikan kepada penonton, dimana isi berita 

mengenai kehidupan artis/selebritis dalam pernyataan disini adalah isi berita merupakan 

informasi yang disajikan secara real atau sesuai dengan fakta. Adapun opini penonton dari 

pernyataan tersebut adalah sebagai berikut ; 

Tabel 3.12 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Memberikan Informasi yang Real atau Sesuai dengan Fakta Bukan Gosip 

n =100 
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OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Sangat setuju 1 1 % 

  Setuju 1 1 % 

  Tidak setuju 89 89 % 

  Sangat tidak setuju 9 9 % 

  Total 100 100 % 

         Sumber : Kuesioner No. 11 

 Pada hasil temuan data disini menyatakan bahwa opini tidak setuju terhadap pernyataan 

tersebut sebanyak 89% atau dapat dikatakan 89 orang yang mngatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan tersebut. Maka dari hasil temuan data disini penonton mengungkapkan opini tidak 

setuju mengenai isi berita pada program infotainment ”Silet” memberikan informasi yang real 

dan sesuai dengan fakta. Dari hasil ini sehingga pernyataan bahwa isi berita infotainment ”Silet” 

memberikan informasi yang real dan sesuai dengan fakta adalah mengarah pada opini negatif 

yang tidak mendukung terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan ada satu orang yang 

menyatakan sangat setuju apabila isi berita atau pesan dari program infotainment ”Silet” mampu 

memberikan informasi yang real atau sesuai dengan fakta. Dan juga ada 1 orang penonton yang 

juga menyatakan setuju. Opini yang menyetujui pernyataan tersebut merupakan responden yang 

memiliki pendidikan terakhir SMP, serta memiliki jenis kelamin perempuan.  
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3.3.4. Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment ”Silet” Penting Untuk 

Dilihat.  

 Isi berita program infotainment ”Silet” dalam pernyataan disini merupakan informasi 

yang penting untuk dilihat. Maka melalui pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil dibawah ini 

;  

Tabel 3.13 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Merupakan Informasi yang Penting Untuk Dilihat 

n =100 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 sangat setuju 1 1 % 

  Tidak setuju 86 86 % 

  sangat tidak setuju 13 13 % 

  Total 100 100 % 

      Sumber : Kuesioner No. 12 
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 Dilihat dari hasil disini maka hasil temuan data memperlihatkan bahwa opini penonton 

mengarah pada opini negatif. Dimana dari pernyataan ini memperlihatkan bahwa penonton 

mengutarakan opini tidak setuju terhadap pernyataan mengenai isi berita program infotainment 

“Silet” yang merupakan informasi penting untuk dilihat. Diperoleh dari sebanyak 86 % atau 86 

orang yang menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan hany 13 orang yang 

menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa isi 

berita program infotainment “Silet” merupakan inforamasi yang penting untuk dilihat mengarah 

pada opini negative. Dan juga ada 1 orang penonton yang juga menyatakan sangat setuju. Satu 

orang responden disini merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP, serta 

memiliki jenis kelamin perempuan.  

3.3.5 Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment “Silet” Memiliki 

Pengaruh yang Baik Bagi Penonton.  

 Isi berita dalam program infotainment “Silet” melalui pernyataan disini dijelaskan bahwa 

isi berita program infotainment ”Silet” memiliki pengaruh yang baik bagi penonton. Maka opini 

terhadap pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut ; 

Tabel 3.14 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Memiliki Pengaruh yang Baik Bagi Penonton 

n =100 

OPINI  Frekuensi % 
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 Setuju 1 1 % 

  tidak setuju 75 75 % 

  sangat tidak setuju 24 24 % 

  Total 100 100 % 

                  Sumber : Kuesioner No 13 

 

 Dilihat dari hasil temuan data disini bahwa pada pernyataan ini mengarah pada opini 

negative. Dimana penonton mengutarakan opini tidak setuju menegenai pernyataan tersebut. 

Dapat dilihat hasil sebanyak 75 orang yang menyatakan tidak setuju, dan diikuti dengan 

pernyataan sangat tidak setuju yaitu sebanyak 24 orang. Kemudian hanya 1 orang saja yang 

menyatakan setuju hanya 1 orang saja. Maka disini terlihat bahwa pernyataan mengenai isi berita 

program infotainment ”Silet” yang merupakan informasi memiliki pengaruh baik bagi penonton 

menghasilkan opini tidak setuju. Disini maka pernyataan tersebut mengarah pada opini negatif 

dimana tidak adanya dukungan dan persetujuan. Hanya ada 1 orang penonton yang  menyatakan 

sangat setuju isi berita program infotainment ”Silet” memiliki pengaruh yang baik bagi penonton 

. Satu orang responden disini merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP, 

serta memiliki jenis kelamin perempuan.  

3.3.6 Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment ”Silet” Memiliki 

Pengaruh yang Buruk Bagi Penonton.  
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 Isi berita program infotainment ”Silet” dalam pernyataan ini bahwa isi berita yang 

ditayangkan memiliki pengaruh yang buruk begi penonton. Maka dapat dilihat hasil opini 

penonton dari 100 responden adalah sebagai berikut ;  

Tabel 3.15 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Memiliki Pengaruh yang Buruk Bagi Penonton 

n =100 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 sangat setuju 31 31 % 

  Setuju 64 64 % 

  Tidak setuju 4 4 % 

  sangat tidak setuju 1 1 % 

  Total 100 100 % 

    Sumber : Kuesioner No. 14 

 

 Hasil temuan data terlihat bahwa opini setuju sebanyak 64 % atau 64 orang disusul 

dengan pernyataan sangat setuju sebanyak 31 % atau 31 orang. Sedangkan pada pernyataan tidak 
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setuju yaitu hanya 4 orang dan sangat tidak setuju hanya 1 orang saja. Maka disini pernyataan 

bahwa isi berita program infotainment “Silet” memiliki pengaruh yang buruk bagi penonton 

menghasilkan opini yang positif. Dari pernyataan tersebut mengarah pada opini positif, dimana 

disini menyutujui dan mendukung terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan ada 1 orang 

penonton yang  menyatakan sangat tidak setuju isi berita program infotainment ”Silet” memiliki 

pengaruh yang buruk bagi penonton . Satu orang responden disini merupakan responden yang 

memiliki pendidikan terakhir SMP, serta memiliki jenis kelamin perempuan.  

yang memiliki pendidikan terakhir SMP, serta memiliki jenis kelamin perempuan.  

3.3.7 Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment “Silet” Dapat Menghibur 

Penonton.  

 Pernyataan ini mengutarakan mengenai isi berita dalam program infotainment “Silet” 

yang dapat menghibur penonton. Maka dapat dilihat hasil opini mereka adalah sebagai berikut ; 

Tabel 3.16 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Dapat Menghibur Penonton  

n =100 

OPINI 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 sangat tidak setuju 2 2 % 
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  tidak setuju 69 69 % 

  Setuju 22 22 % 

  sangat setuju 7 7 % 

  Total 100 100 % 

       Sumber : Kuesioner No. 15 

 Hasil temuan data disini terlihat bahwa opini terhadap pernyataan disini mengarah pada 

opini positif. Terlihat dari pernyataan setuju sebanyak 22 orang, dan 7 orang memberikan 

pernyataan sangat setuju. Sedangkan pada pernyataan tidak setuju sebanyak 69 orang, dan hanya 

2 orang saja menyatakan sangat tidak setuju. Maka disini terlihat bahwa opini penonton 

mengenai isi berita dalam program infotainment “Silet” yang dapat menghibur penonton yaitu 

megarah pada opini positif, sehingga pernyataan disini mengarah pada opini positif. Dimana 

pernyataan tersebut memiliki dukungan dan persetujuan. Akan tetapi disini ada dua responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju isi berita atau pesan program acara infotainment “Silet” di 

RCTI dapat menghibur penonton. . Satu orang responden disini merupakan responden yang 

memiliki pendidikan terakhir SMP, serta memiliki jenis kelamin perempuan.  

3.3.8 Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment “Silet” yang Hanya 

Sebatas Masalah Pribadi Kehidupan Artis/selebritis Seperti Perceraian, 

Perselingkuhan, Pernikahan

 Isi berita yang membahas mengenai kehidupan artis atau selebritis dalam pernyataan 

disini isi berita tersebut merupakan tayangan yang hanya menyajikanr kehidupan pribadi 

.  
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Selebritis/Artis. Maka hasil temuan data mengenai opini penonton terhadap pernyataan tersebut 

adalah sebagai berikut ; 

Tabel 3.17 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet” 

yang Tidak Hanya Sebatas Masalah Pribadi Kehidupan Artis/selebritis  

n =100 

Seperti Perceraian, Perselingkuhan, Pernikahan 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Tidak setuju  71 29 % 

  Setuju  28 70 % 

  Sangat setuju  1 1 % 

  Total 100 100 % 

      Sumber : Kuesioner No. 16 

  

Maka dari hasil temuan data disini adalah menghasilkan opini positif mengenai 

pernyataan tersebut. Terlihat dari sebanyak 71 orang yang menyatakan tidak setuju dan 28 

menyatakan setuju . Sedangkan terlihat hanya 1 orang saja yang mengatakan sangat setuju, 
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merupakan responden yang memiliki jenis kelamin perempuan dan memiliki pendidikan terakhir 

SMP. Dari hasil ini maka dapat dilihat bahwa opini pada pernyataan tersebut mengarah pada 

opini positif, sehingga pernyataan tersebut juga mengarah pada positif dimana penonton 

mendukung dan menyetujui terhadap pernyataan tersebut. Dapat disimpulkan juga bahwa 

pernyataan yang menyatakan isi berita pada tayangan program infotainment ”Silet” tidak hanya 

menyajikan kehidupan pribadi selebritis/artis disini membentuk opini tidak setuju mengenai 

pernyataan tersebut. Sedangkan penonton yang menyatakan opini setuju hal ini dikarenakan isi 

tayangan program infotainment “Silet” tidak hanya sebatas pada penyajian berita mengenai 

kehidupan artis atau selebrits saja akan tetapi juga memberikan tayangan yang diluar pembicaran 

artis atau selebrits seperti bencana alam, ataupun kasus-kasus kriminal diluar diluar kehidupan 

pribadi artis atau selebritis.  

3.3.9 Opini Penonton Terhadap Isi Berita Program Infotainment “Silet” dapat Membentuk 

Moral Buruk Bagi Penonton.  

Pernyataan disini mengutarakan mengenai isi berita yang menanyangkan mengenai 

kehidupan pribadi artis atau selebritis. Dalam tayangan yang menyajikan kehidupan selebritis 

atau artis disini melalui pernyataan ini, peneliti menyatakan bahwa isi berita tayangan program 

infotainment “Silet” dapat membentuk moral buruk bagi penonton. Hasil opini penonton disini 

adalah sebagai berikut ;  

 

Tabel 3.18 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet” 
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Dapat Membentuk Moral Buruk Bagi Penonton. 

n =100 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 sangat setuju 62 62 % 

 Setuju 38 38 % 

  Total 100 100 % 

                  Sumber :  Kuesioner No. 17 

 

 Dapat dilihat bahwa dari pernyataan tersebut mengarah pada opini positif, dimana terlihat 

mayoritas disini tidak adanya jawaban yang mengarah pada opini tidak setuju ataupun opini 

sangat tidak setuju. Dari hasil temuan data terlihat jelas mayoritas penonton menyatakan opini 

sangat setuju dan setuju mengenai pernyataan tersebut. Terlihat sebanyak 62 orang yang 

menyatakan sangat setuju dan 38 orang yang menyatakan setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa 

isi berita dalam program infotainment dapat membentuk moral buruk bagi penonton 

menghasilkan opini yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut.  

3.4. Tabulasi Silang Karakteristik Demografis Penonton dengan Pernyataan Opini  

 Hasil temuan data dalam bentuk frekuensi diatas kemudian disini dikembangkan lagi 

dengan menggunakan tabulasi silang. Pada tabulasi silang disini dimana peneliti menggabungkan 
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antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sehingga dapat mengembangkan data secara 

luas dan juga dapat melengkapi dan memperkuat analisa dalam menggambarkan opini penonton 

terhadap program infotainment ”Silet” pada Bab IV. Adapun tabulasi silang dapat dijabarkan 

sebagai berikut ini ;  

3.4.1. Tabulasi Silang Usia Responden Dengan Pernyataan*Suka atau Tidak Suka 

Terhadap Program Infotainment Silet.  

 Pada tabulasi silang disini dimana peneliti melihat kaitan antara usia dengan pernyataan 

suka atau tidak suka terhadap program infotainment ”Silet”. Karena peneliti melihat adanya 

rentan usia 20 hingga 40 tahun yang suka atau tidak suka terhadap program infotainment ”Silet”. 

Adapun hasil data diperoleh adalah sebagai berikut ; 

Tabel 3.19 

Usia Responden*Kuesioner No.9 

n = 100 

   

USIA 

 

 

OPINI  

 

Total Suka 

tidak 

suka 

Usia 20-25 14 2 16 
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tahun 

26-30 

tahun 
13 29 42 

31-35 

tahun 
2 22 24 

36-40 

tahun 
0 18 18 

Total 29 71 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Usia*Kuesioner No. 9 

 Diperoleh hasil bahwa dari usia 20 hingga 40 tahun menyatakan suka terhadap program 

infotainment “Silet” di RCTI. Terlihat dari adanya pernyataan suka mendapatkan opini yang 

banyak daripada pernyataan tidak suka. Dari usia 20 hingga 40 tahun terlihat disini yang paling 

menyukai program infotainment “Silet” di RCTI adalah rentan pada usia 20 hingga 25 tahun.  

3.4.2 Tabulasi Silang Suka atau Tidak terhadap Tayangan Infotainment * Pekerjaan  

 Pada  tabulasi silang disini melihat adanya opini suka atau tidak suka berdasarkan dari 

pekerjaan masing-masing penonton. Dimana disini melihat adanya pekerjaan dari penonton 

program infotainment “Silet” yang suka dengan program nfotainment “Silet” adapun hasil 

tabulasi silang tersebut adalah sebagai berikut ;  

Tabel 3.20 

Pekerjaan penonton*Kuesioner No.9 
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N = 100 

  

Pekerjaan 

Total PNS Swasta 

Wiraswast

a 

Sekolah/

kuliah 

Suka atau Tidak 

terhadap Tayangan 

Infotainment 

Suka 0 11 1 17 29 

tidak 

suka 
36 33 2 0 71 

Total 36 44 3 17 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Pekerjaan penonton*Kuesioner No.9 

 

 Terlihat dari hasil temuan data bahwa tayangan program infotainment “Silet” di RCTI 

banyak disukai oleh penonton yang memiliki pekerjaan sekolah atau kuliah. Hal ini terlihat dari 

hasil 17 orang yang menyatakan suka dan tidak ada yang menyatakan tidak suka. 

3.4.3. Tabulasi Silang Suka atau Tidak Terhadap Tayangan Program Infotainment*  

Kuesioner No.16 

 Pada tabulasi silang disini memperlihatkan adanya opini penonton yang menyatakan suka 

dan yang menyatakan tidak suka dilihat dari pernyataan bahwa isi program infotainment “Silet” 

dapat menghibur penonton. Maka dari hasil temuan data tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini ;  
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Tabel. 3.21 

Opini Suka dan Tidak Suka Terhadap Program Infotainment “Silet”*Kuesioner No.15 

N = 100 

 

Pernyataan  

 

 

OPINI  

 

Total 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju setuju 

sangat 

setuju 

Suka atau Tidak 

terhadap Tayangan 

Infotainment 

Suka 0 0 22 7 29 

tidak 

suka 
2 69 0 0 71 

Total 2 69 22 7 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Opini Suka dan Tidak Suka Terhadap Program 

Infotainment “Silet”*Kuesioner No.16 
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 Terlihat  dari hasil temuan data disini bahwa penonton program infotainment “Silet” yang 

menyatakan suka terhadap isi tayangan yang disajikan oleh program infotainment “Silet” ada 29 

orang yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa isi berita program infotainment “Silet” 

dapat menghibur penonton. Sedangkan 71 penonton yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju dari pernyataan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

INTERPRETASI DATA dan DISKUSI TEORITIK 

 

 Setelah mendapatkan hasil temuan data pada bab III maka kemudian pada bab IV peneliti 

menjelaskan hasil temuan data dengan diskusi teoritik yang lebih mendalam melalui intrepertasi. 

Maka disini peneliti dapat mengungkap secara mendalam mengenai kecenderungan arah opini 
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penonton mengenai suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negative, mengenai 

pernyataan program infotainment “Silet” di RCTI. Adapun hasil interpretasi data dan diskusi 

teoritik adalah sebagai berikut ini ;  

4.1. Kecenderungan Opini Penonton Terhadap Program Infotainment “Silet” di RCTI.  

Program infotainment ”Silet” di RCTI merupakan program yang menyajikan berita-berita 

mengenai informasi kehidupan selebritis dengan mengupas secara mendalam dalam bentuk 

investigasi. Menurut Nugroho infotainment merupakan suatu program hiburan  dimana bentuk 

penyajian informasi yang diberikan adalah ringan dan aktual seputar dunia selebritis dan orang-

orang terkenal.  Akan tetapi pada dasarnya berangkat dari asal pengertian program infotainment 

di Barat mengungkapakan bahwa program infotainment adalah program yang menyajikan 

sebenarnya berarti ”informasi yang disajikan sebagai hiburan. Sedangkan di Indonesia istilah 

tersebut sudah berubah arti menjadi informasi mengenai dunia hiburan, yang kemudian lebih 

spesifik lagi menjadi informasi mengenai kehidupan pribadi artis di dunia hiburan.  

Melihat dari adanya pengertian dasar program infotainment disini terlihat bahwa program 

infotainment ”Silet” di RCTI memiliki kontent yang menyimpang, terbukti dengan adanya 

peralihan pengertian dasar dari program infotainment yaitu informasi yang disajikan sebagai 

hiburan. Akan tetapi Program infotainment ”Silet” memiliki pengertian yang menyimpang, 

menurut RCTI program infotainment ”Silet” memiliki pengertian memberikan informasi 

mengenai dunia hiburan bukan informasi yang disajikan sebagai hiburan. Hal ini dikarenakan 

informasi yang disajikan oleh “Silet” membahas mengenai permasalahan-permasalahan ataupun 

kehidupan selebritis yang berkecimpung didunia hiburan.  
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Tabel 4.1 

Penyimpangan Isi dari program Infotainment disini didukung dengan hasil opini 

penonton program infotainment ”Silet” yang jelas menanggapi pernyataan mengarah pada opini 

negatif. Dari 13 pernyataan mengenai kontent program infotainment ”Silet” disini 71% 

menyatakan opini negatif kepada isi program infotainment ”Silet” hal ini dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini ; 

Opini Penonton Terhadap Isi Berita 

Dalam Program Infotainment ”Silet” di RCTI 

n = 100 

OPINI 

 

Frekuensi 

 

% 

 

 Negative 71 71.0 

  Positif 29 29.0 

  Total 100 100.0 

  Sumber : Output SPSS 13.0 berdasarkan total kuesioner No 10 - 17 

Maka dapat dikatakan bahwa kecenderungan opini penonton terhadap program 

infotainment “Silet” menyatakan opini negative terhadap isi dari program infotainment “Silet”. 

Dengan adanya hasil opini yang negative mengenai program infotainment “Silet” maka disini 
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peneliti melihat adanya banyak kecenderungan pada penonton program infotainment “Silet” 

yang mengungkapkan opini tidak suka terhadap program infotainment “Silet” di RCTI.   

Dapat dilihat bahwa sebagai khalayak aktif  maka disini merupakan karakteristik 

khalayak Involvement or Effort. Dimana menurut McQuail Involvement or Effort merupakan 

audiens yang mengikuti dan berpikir dengan aktif dan aktif menggunakan media. Dengan kata 

lain mereka tidak mudah dipengaruhi oleh media. Dengan adanya opini yang negative serta 

terbentuknya opini yang kritis terhadap program infotainment “Silet”, maka disini berdasarkan 

teori S-O-R yang menyatakan adanya proses pesan yang disampaikan atau dikomunikasi kepada 

khalayak, kemudian akan membentuk perhatian, pengertian dan penerimaan terhadap pesan 

tersebut, sehingga akan menghasilkan respon opini negative ataupun positif. Dalam hal ini pesan 

yang disampaikan melalui isi berita infotainment yang dikirim kepada penonton, maka penonton 

akan menerima sehingga akan muncul respon yang negative tersebut.  Maka penonton program 

infotainment “Silet” tidak mudah dipengaruhi,  karena adanya opini yang mengarah pada opini 

negatif  inilah khalayak melakukan evaluasi atau pertimbangan dan seleksi yang dilakukan oleh 

penonton program infotainment ”Silet” di RCTI. Seperti yang disampaikan oleh Frank Bioca 

disini bahwa khalayak termasuk dalam karakteristik audience

4.2. Opini  Negative Terhadap Program Infotainment “Silet” di RCTI.  

 Selective perception, yaitu 

individu akan menafsirkan sendiri pesan-pesan yang diterima melalui media massa. Maka pesan 

yang diterima oleh penonton program infotainment “Silet” menghasilkan respon  opini negative 

mengenai isi berita program infotainment “Silet” di RCTI.    

  Opini negative yang terbentuk menurut penonton hal ini dipengaruhi karena berdasarkan 

pernyataan penonton program infotainment “Silet” di RCTI merupakan program yang tidak 
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bermanfaat bagus bagi penonton, serta informasi yang disampaikan  tidak penting bagi penonton. 

Isi berita mengenai masalah-masalah artis atau selebritis dari program infotainment ”Silet” 

menurut opini penonton merupakan program yang berdampak buruk bukan berdampak baik bagi 

penonton. Diperkuat dengan adanya temuan data bahwa sebanyak 64 responden sebagai 

penonton infotainment “Silet” yang menyatakan Program “Silet” memiliki pengaruh yang buruk 

bagi penonton. Hasil temuan data tersebut sesuai dengan adanya opini yang menyatakan dampak 

buruk kepada penanyangan dalam isi program infotainment yang menyatakan ; 

 

” Kepada KPI segera diterbitkan isi berita dari tayangan infotainment ”Silet” didapat 

dari mana karena sudah merusak moral dan pikiran bangsa Indonesia, dan tidak memiliki 

kualitas yan baik”.  

  Dengan adanya opini yang menyatakan isi tayangan program infotainment ”Silet” 

berdampak buruk bagi penonton. Hal ini dikarenakan tayangan program infotainment ”Silet” 

yang disajikan dalam bentuk investigasi disini, adanya kecenderungan membahas mengenai 

kehidupan pribadi dari artis atau selebritis. Dimana program infotainment ”Silet” di RCTI terlalu 

menyajikan kehidupan artis/selebritis seperti perceraian, perselingkuhan, penikahan dan 

permasalahan kehidupan pribadi artis atau selebritis yang lainnya. Diperkuat juga dengan adanya 

opini responden sebagai  penonton program infotainment “Silet” yang menyatakan opini setuju 

bahwa program infotainment ”Silet” terlalu menanyangkan kehidupan artis/selebritis seperti 

perceraian, perselingkuhan, pernikahan dan hal-hal mengenai kehidupan pribadi artis atau 

selebritis. Adapun dalam hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini;   

Tabel 4.2 
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Isi Berita Program Infotainment ”Silet” 

yang Hanya Sebatas Masalah Pribadi Kehidupan Artis/selebritis  

n =100 

Seperti Perceraian, Perselingkuhan, Pernikahan 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 sangat setuju 26 26 % 

  Setuju 73 73 % 

  sangat tidak setuju 1 1 % 

  Total 100 100 % 

      Sumber : Kuesioner No. 16 

 

Opini penonton mengenai isi berita yang disampaikan oleh program infotainment ”Silet” 

ini sesuai dengan teguran dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai pengawas penyiaran. 

KPI yang menyatakan mengenai kosep investigasi dari program infotainment ”Silet” yang 

menyatakan bahwa ” KPI juga sedang mengkaji lebih dalam untuk dapat menjerat program 

infotainment ”Silet” yang dianggap sudah terlampau jauh melakukan investigasi seputar 

perceraian.  
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Kemudian isi tayangan dalam program infotainment “Silet” menurut pernyataan dari 

kalangan penonton yang menyatakan tidak suka dan beropini negative adalah kefaktual dan 

keakuratan isi berita investigasi pada program infotainment “Silet” di RCTI. Hal ini terbukti 

dengan adanya temuan data dari penonton yang menyatakan bahwa program infotainment “Silet” 

di RCTI tidak memberikan isi tayangkan yang berdasarkan fakta, dan hanya gosip saja.  

Tabel 4.3 

Isi Berita Program Infotainment ”Silet”  

Memberikan Informasi yang Real atau Sesuai dengan Fakta Bukan Gosip 

n =100 

OPINI  

 

Frekuensi 

 

% 

 

 sangat setuju 1 1 % 

  Setuju 1 1 % 

  Tidak setuju 89 89 % 

  sangat tidak setuju 9 9 % 

  Total 100 100 % 

         Sumber : Kuesioner No. 11 
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 Opini penonton program infotainment disini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan 

oleh salah satu masyarakat dalam forum detik.com bahwa “Silet” isinya sama sekalai bukan 

investigasi malah hanya menyajikan berita yang bukan fakta tapi merupakan suatu gosip.  Maka 

dapat dijelaskan bahwa isi dari program infotainment ”Silet” di RCTI hanya sebatas gosip dan 

bukan berangkat dari fakta, serta hal ini bukan termasuk bagian dari kegiatan jurnalis.  

Opini yang diungkapkan dalam pernyataan diatas ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

program infotaainment ”Silet” memiliki isi yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan opini dari penonton bahwa isi berita yang disajikan oleh program 

infotainment menurut mereka adalah berita yang tidak penting untuk dilihat. Sehingga dapat 

merdampak buruk bagi moral bangsa, bukan menjadi dampak yang baik. Maka disini khalayak 

aktif dalam berperan untuk mempresepsi adanya isi dari media yang ditayangkan khususnya 

dalam hal ini adalah pada isi berita program infotainment “Silet” di RCTI. Menurut Herbert 

Blumer yang menyatakan Selective perception, yaitu individu akan menafsirkan sendiri pesan-

pesan yang diterima melalui media massa. Adanya proses selective perception disini membentuk 

opini yang kritis mengenai isi berita dari tayangan program infotainment “Silet”. Opini penonton 

yang disampaikan disini merupakan penonton yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Pada usia 

tersebut berdasarkan psikologi perkembangan usia dewasa muda yaitu adanya kemampuan 

dimana rentan usia tersebut memiliki proses masa stabil dimana adanya hasil opini yang 

disampaikan akan tetap sesuai dengan prinsip opini yang telah disampaikan. Dengan adanya 

ketetapan opini tersebut maka dari sini setiap individu mendemonstrasikan kemampuan 

individualnya sendiri. Berangkat dari penyataan Monk disini bahwa rentan usia tersebut dapat 

berhubungan dengan opini yang dimunculkan. Karena adanya masa usia yang cukup stabil 

sehingga akan menghasilkan opini yang stabil juga. Terlihat dari usia yang menyatakan tidak 
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suka terhadap program infotainment “Silet” adalah pada penonton dengan usia 26 tahun hingga 

40 tahun. Terlihat dalam tabel dibawah ini ;  

Tabel 4.4 

Usia Responden*Kuesioner No.9 

n = 100 

   

USIA 

 

 

OPINI  

 

Total Suka 

tidak 

suka 

Usia 20-25 

tahun 
14 2 16 

26-30 

tahun 
13 29 42 

31-35 

tahun 
2 22 24 

36-40 

tahun 
0 18 18 
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Total 29 71 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Usia*Kuesioner No. 9 

Pada opini negative yang menyatakan tidak suka terhadap program infotaiment “Silet” di 

RCTI adalah kalangan penonton yang memiliki usia 26 tahun hingga 40 tahu. Hal ini yang 

dipengaruhi dengan adanya penonton program infotainment “Silet” yang banyak memiliki 

pekerjaan. Sehingga mayoritas penonton tidak sering melihat program infotainment “Silet” di 

RCTI. Dimana hal ini dipengaruhi dengan tidak adanya waktu penonton melihat program 

infotainment “Silet” karena pada pukul 11.00 hingga pukul 12.00 siang masih disibukkan dengan 

akhtivitas bekerja.  

4.3. Opini Positif Terhadap Program Infotainment “Silet” di RCTI.  

 Pada penonton yang menyatakan opini positif disini merupakan penonton yang 

menyatakan suka terhadap program infotainment “Silet” di RCTI. Penonton yang memiliki opini 

positif merupakan penonton yang menyetujui atau menyatakan opini setuju atau sangat setuju 

mengenai pernyataan tentang program infotainment “Silet” di RCTI. Penonton yang menyatakan 

setuju disini merupakan penonton yang berusia dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun. 

Tabel 4.5 

Usia Responden*Kuesioner No.9 

n = 100 
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USIA 

 

 

OPINI  

 

Total Suka 

tidak 

suka 

Usia 20-25 

tahun 
14 2 16 

26-30 

tahun 
13 29 42 

31-35 

tahun 
2 22 24 

36-40 

tahun 
0 18 18 

Total 29 71 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Usia*Kuesioner No. 9 

 Melihat adanya rentan usia 20 hingga 25 tahun, dimana merupakan mayoritas penonton 

yang berusia sekitar 20 hingga 25 tahun tidak bekerja sehingga dapat menonton program 

infotainment “Silet” yang ditayangkan pada jam kerja. Terbukti dengan adanya hasil temuan data 

mengenai mayoritas penonton yang menyatakan suka terhadap program infotainment “Silet” di 

RCTI mayoritas memiliki pekerjaan sekolah atau kuliah.  

Tabel 4.6  
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Pekerjaan penonton*Kuesioner No.9 

N = 100 

OPINI 

 

Pekerjaan 

Total PNS Swasta 

Wiraswast

a 

Sekolah/

kuliah 

Suka atau Tidak 

terhadap Tayangan 

Infotainment 

Suka 0 11 1 17 29 

tidak 

suka 
36 33 2 0 71 

Total 36 44 3 17 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Pekerjaan*Kuesioner No. 9 

 Penonton yang memiliki opini positifnya dan menyatakan suka dengan tayangan program 

infotainment ”Silet” maka disini adalah yang menyatakan pada penonton dengan jenis kelamin 

perempuan. Perempuan dalam penelitian ini lebih menyenangi program infotainment “Silet”. Hal 

ini diperkuat dengan adanya hasil persentasi  dalam Workshop yang diselenggarakn di Kaliurang 

oleh Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Cabang Yogyakarta 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil riset bahwa perempuan memang suka bergosip. Maka hal 

ini yang memperlihatkan bahwa memang perempuan suka dengan bergosip sehingga suka 

dengan tayangan program infotainment “Silet” di RCTI.   

 Penonton yang menyatakan opini positifnya ini merupakan penonton yang menyukai dan 

menyetujui bahwa program infotainment memang bermanfaat bagi mereka, dan penting untuk 
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dilihat. Hal ini dikarenakan karena penonton yang menyatakan suka terhadap program 

infotainment “Silet” mereka menganggap hanya sebagai hiburan saja mengenai isi tayangan 

dalam program infotainment “Silet” yang disajikan. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini ;   

Tabel 4.7 

Opini Suka dan Tidak Suka Terhadap Program Infotainment “Silet”*Kuesioner No.15 

N = 100 

Pernyataan  

 

 

OPINI  

 

Total 

sangat 

tidak 

setuju 

tidak 

setuju Setuju 

sangat 

setuju 

Suka atau Tidak 

terhadap Tayangan 

Infotainment 

suka 0 0 22 7 29 

tidak 

suka 
2 69 0 0 71 

Total 2 69 22 7 100 

Sumber : Output SPSS 13.0 crosstab Suka dan Tidak Suka*Kuesioner No. 15 
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Dari hasil opini penonton yang mengarah pada opini positif dengan memberikan 

pernyataan setuju dan sangat setuju maka hal ini memperlihatkan adanya penonton yang 

menyukai tayangan program infotainment “Silet”. Penonton yang membentuk opini positif 

mereka memberikan opini setuju bahwa isi program infotainment “Silet” yang ditayangkan tidak 

hanya mengenai kehidupan pribadi  berita artis ataupun selebritis seperti pernikahan, perceraian, 

ataupun perselingkuhan saja. Tetapi menurut 29 penonton menyatakan bahwa isi tayangan 

program infotainment “Silet” tidak hanya sebatas pada penyajian berita mengenai kehidupan 

artis atau selebrits saja akan tetapi juga memberikan tayangan yang diluar pembicaran artis atau 

selebrits seperti bencana alam, ataupun kasus-kasus kriminal diluar diluar kehidupan pribadi artis 

atau selebritis. Akan tetapi tetap walaupun 29 penonton ini menyatakan positif terhadap isi 

tayangan program infotaiment “Silet” akan tetapi menurut 29 penonton tersebut yang 

menyatakan suka terhadap isi berita tayangan program infotainment, tetap memberikan 

pernyataan setuju bahwa isi berita tayangan program infotainment “Silet” yang ditayangkan di 

RCTI, dapat membentuk moral yang buruk bagi penonton. Hal ini memperlihatkan bahwa 

khalayak tidak secara pasif menerima isi pesan yang ada pada media. Sesuai dengan pernyataan 

Fran Bioca dalam bukunya McQuail bahwa khalayak aktif memiliki karakteristik Selectivity: 

dimana audiens yang aktif melakukan pertimbangan dan seleksi untuk menentukan media yang 

akan mereka gunakan.  

Maka dengan adanya opini positif mengenai program infotainment “Silet” di RCTI, disini 

membuktikan bahwa pesan yang disampaikan program infotainment “Silet” di RCTI merupakan 

pesan yang menghasilkan Selective attention, dimana masing-masing individu akan memilih 

media yang menarik minatnya untuk dikonsumsi. Melihat hal ini bahwa penonton yang 

menyukai dan setuju bahwa program infotainment “Silet” di RCTI penting dan bermanfaat untuk 
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dilihat. Maka disini individu akan memilih media yang menarik minatnya, karena adanya opini 

setuju yang berarti menyukai program infotainment “Silet” di RCTI.  

 Terlihat dari perbedaan diantara opini penonton program infotainment “Silet”  di RCTI 

yang memiliki dua sisi berbeda. Adanya mayoritas lebih banyak  dari penonton yang beropini 

negative mengenai program infotainment “Silet”, dimana menghasilkan pernyataan sangat tidak 

setuju dan sangat tidak setuju yang dapat dikatakan tidak menyukai isi berita yang ditayangkan 

oleh program infotainment “Silet” di RCTI.  Sedangkan hanya 29 penonton yang menyatakan 

opini positif yaitu suka  terhadap tayangan yang disajikan oleh program infotainment “Silet” 

sehingga menghasilkan pernyataan setuju atau sangat setuju mengenai isi tayangan program 

infotainment “Silet” di RCTI. Maka disini peneliti melihat adanya suatu penonton sebagai 

khalayak yang menghasilkan karakteristik sebagai khalayak selective perception. Menurut 

McQuail bahwa Selective perception merupakan individu akan menafsirkan sendiri pesan-pesan 

yang diterima melalui media massa. Terlihat dari opini yang terbagi adanya opini positif dan 

opini negative dari penonton program infotainment “Silet” mengenai isi berita yang disampaikan 

oleh program infotainment “Silet” di RCTI.   
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian mengenai opini penonton surabaya terhadap program infotainment 

“Silet” di RCTI. Melalui hasil temuan data dan intrepertasi data maka dapat disimpulkan bahwa 

ada dua kutub yang pro dan kontra yaitu menghasilkan opini positif dan opini negatif. Akan 

tetapi pada opini penonton terhadap program infotainment “Silet” disini memiliki kecenderungan 

mengarah pada opini negatif. Dimana opini negatif disini merupakan opini yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa program tayangan yang disajikan dalam program 

infotainment “Silet” tidak hanya membicarakan masalah pribadi artis atau selebritis mengenai 

pernikahan, perceraian, ataupun perselingkuhan, yang pemberitaanya tidak berdasarkan fakta 

tetapi hanya gosip saja. Sehingga isi tayangan pada program infotainment “Silet” dapat merusak 

moral. Maka dengan begitu penonton banyak yang menyatakan tidak suka dengan isi berita pada 

program infotainment ”Silet” di RCTI.  

Sedangkan penonton yang memiliki opini positif, yang berarti setuju bahwa program 

infotainment ”Silet” tidak hanya sebatas pada kehidupan pribadi artis atau selebritis saja. Tetapi 

juga menyajikan isi berita yang diluar pembicaran artis atau selebrits seperti bencana alam, 

ataupun kasus-kasus kriminal diluar diluar kehidupan pribadi artis atau selebritis.  

Pada penonton yang menyatakan opini negatif adalah penonton yang memiliki usia diatas 

26 hingga 40 tahun serta mayoritas memiliki pekerjaan. Sehingga disini banyak dari penonton 

yang tidak melihat karena sedikit waktu untuk melihat program infotainment ”Silet” di RCTI. 

Sedangkan penonton yang menyatakan opini positif memiliki rentan usia 20 hingga 25 tahun 
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yang mayoritas masih duduk dibangku kuliah. Dimana mereka masih mempunyai waktu untuk 

menonton program infotainment ”Silet” di RCTI.  

5.2. Saran  

 Sebagai perbaikan dalam tahap penelitian berikutnya maka peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut ;  

1. Pada penelitian opini publik disini, dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian 

kualitatif mengenai program infotainment “Silet” di RCTI. Hal ini dikarenakan dapat 

memberikan pemahaman yang mendalam dari khalayak atau penonton program 

infotainment “Silet”. Penelitian ini dapat berkembang menjadi penelitian seperti 

reception analysis atau metode penelitian kualitatif yang lain.  

2. Penelitian ini memiliki sampel yang hanya di wilayah Surabaya. Hal ini dapat juga 

dikembangkan dengan memilih sampel diwilayah yang lebih luas yang tidak hanya 

bertempat tinggal di Surabaya saja.  

3. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi stasiun televisi swasta di Indonesia. 

Melalui penelitian ini makan pihak-pihak televisi dapat memberikan program yang 

bermutu dan bermanfaat bagi khalayak.  Dan juga dapat menghasilkan program yang 

dibutuhkan bagi khalayak atau penonton.  
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LAMPIRAN  

Tabel Output SPSS 13,0 Hasil Uji Validitas 

Correlations

1 .456*
.011

30 30
.456* 1
.011

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Q1

Total

Q1 Total

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .365*
.047

30 30
.365* 1
.047

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q6

Total Q6

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .436*
.016

30 30
.436* 1
.016

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q2

Total Q2

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .418*
.021

30 30
.418* 1
.021

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q7

Total Q7

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .424*
.019

30 30
.424* 1
.019

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q3

Total Q3

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 

Correlations

1 .435*
.016

30 30
.435* 1
.016

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q8

Total Q8

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .385*
.036

30 30
.385* 1
.036

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q4

Total Q4

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 

Correlations

1 .435*
.016

30 30
.435* 1
.016

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q9

Total Q9

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
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Correlations

1 .427*
.019

30 30
.427* 1
.019

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q5

Total Q5

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 

Correlations

1 .436*
.016

30 30
.436* 1
.016

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Totalskror

Var10

Totalskror Var10

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Correlations

1 .418*
.021

30 30
.418* 1
.021

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q11

Total Q11

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .418*
.021

30 30
.418* 1
.021

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q16

Total Q16

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .417*
.022

30 30
.417* 1
.022

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Totalskror

Var12

Totalskror Var12

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
   

Correlations

1 .435*
.016

30 30
.435* 1
.016

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q17

Total Q17

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

Correlations

1 .395*
.031

30 30
.395* 1
.031

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Totalskror

Var13

Totalskror Var13

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
  

Correlations

1 .418*
.021

30 30
.418* 1
.021

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q14

Total Q14

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
 

 

Correlations

1 .435*
.016

30 30
.435* 1
.016

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Total

Q15

Total Q15

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
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