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Abstract 

Talk Show “Mata Najwa” is a program that is aired by news or the latest 

information emerging, for the writer is interested to carry out research on the 

event, where students majoring in communication science many who watched talk 

show program "Mata Najwa" caused in the event much discussed matters 

pertaining in the field of communication sciences in the way of this particular 

political communication. The purpose of this study is to determine whether there 

is a significant relationship between motivation Watching event "Mata Najwa" 

Metro TV with Media Use for Watching TV show "Mata Najwa" and whether 

there is a significant relationship between the use of Media Television for 

Watching event "Mata Najwa" Metro TV with Satisfaction Watching event "Mata 

Najwa" Metro TV. 

           In this study, the authors used quantitative data analysis approach with 

Spearman's correlation level governance, where the sampling technique is based 

on the estimation of the proportion of the population which is simply known as the 

formula Yamane (Jalaluddin Rachmat, 1999: 99). As for the number of samples in 

this study were 59 respondents. To collect the data of the respondents used the 

questionnaire. While the analysis of the data processed with SPSS (Statistical 

Program for Science). 
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Pendahuluan 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, televisi membuat 

berbagai macam produk program acara.Salah satu produk program acara televisi 

adalah program acara Talk Show “Mata Najwa”. 

Penulis tertarik melaksanakan penelitian program acara “Mata Najwa “ di 

Metro TV dengan alasan karena acara “Mata Najwa” sering membicarakan berita 

terbaru seperti tema mengenai perkembangan politik yang ada di Indonesia 

terutama melalui tokoh – tokoh atau pejabat- pejabat tertentu menurut bidang 

tugas yang dikerjakannya atau dilakukannya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh 

Jokowi dalam sepak terjangnya ke dunia politik yang diawali melalui keberhasilan 

di dalam membangun kota Solo khususnya pada kegiatan pembenahan atau 

perehapan pasar di wilayah kota Solo yang membawa dampak diangkatnya 

sebagai gubernur di DKI Jakarta  karena kinerjanya dianggap mampu membawa 

kesejehateraan bagi masyarkat luas sehingga sosok Jokowi dikagumi oleh 

masyarakat di negeri ini. Dalam acara talk show Mata Najwa di UNS pun 

Abraham   Somad mengatakan ia pun juga mengagumi sosok Jokowi yang 

melihat dari sosok kepribadiannya selain dari kinerjanya. Acara Mata Najwa 

sehingga di atas Acara ini ditayangkan karena banyak diminati baik dari kalangan 

mahasiswa maupun pejabat – pejabat lainnya dibandingkan dengan acara  lainnya. 

Metro TV memiliki banyak program diskusi interaktif,salahsatunya adalah 

program acara “Mata Najwa” yang di tayangkan setiap hari Rabu pukul 20.00 - 

21.30 WIB. 

Mata Najwa merupakan tayangan talk show dengan menghadirkan 

beberapa tokoh atau pejabat terkemuka di negeri ini yang membahas seputar 

kejadian kejadian teraktual dan terkini serta berita perkembangan politik di 

Indonesia pada umumnya dengan durasi sekitar 90 menit. Seperti yang 

disampaikan oleh Solopos.com, SOLO- Acara Mata Najwa Metro TV di UNS 

Solo, Sabtu (14/12/2013) beberapa waktu lalu, disiarkan Metro TV, Rabu 

(1/1/2014) sejak pukul 20.00 WIB ini.  

Dalam acara itu, tamu Najwa Shihab mengundang tamu Abraham Samad, 

Jusuf Kalla, Jokowi, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Saat diminta bertukar 
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peran oleh Najwa, sang host. Abarahm Samad mengaku inign menjadi Jokowi. 

“Bukan karena jabatannya, tapi karena pribadinya. Saya ingin jadi seperti Jokowi. 

Dia itu kan tulus begitu, jadi bukan karena jabatannya,” kata Abaraham.   

Saat ditanya Najwa alasan memilih Jokowi. Abaraham mengatakan dia 

sudah melihat sepak terjang Jokowi sejak menjadi Walikota Solo. “jadi begini, 

biasanya kan kalau orang sudah menjabat selama dua periode itu terus di periode 

kedua itu melihat materi. Nah Pak Jokowi ini kan menjalankan dua periode, tapi 

dia biasa saja tidak melihat materi.” Ujar Samad. Diminat menanggapi komentar 

Samad itu, Jokowi hanya menggelengkan kepala. “Enggak tidak ada komentar,” 

katanya. Dalam siaran ulang itu juga ditayangkan “boy band” baru pasangan 

capres – cawapres. Boy band tersebut terdiri atas Abraham Samad, Jusuf Kalla, 

Jokowi, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.   

Karena penjelasan daripada program acara “Mata Najwa”yang begitu 

beragam ada kemungkinan bahwa dapat menimbulkan motivasi bagi khalayak 

untuk menontonnya agar mengetahui informasi yang dikandungnya  guna 

memenuhi kebutuhannya terutama sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. 

Dengan berdasarkan tayangan program acara  “Mata Najwa” di Metro TV tersebut 

apakah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi bisa mendapatkan informasi yang 

diinginkannya sehingga mendapatkan kepuasan dengan adanya acara tersebut.  

 

Perumusan Masalah 

Bagaimana hubungan yang signifikan antara Motivasi Menonton Program Acara 

“Mata Najwa” di Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk Menonton 

Acara “Mata Najwa” di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS 

angkatan 2011/2012 dan bagaimana hubungan yang signifikan antara Penggunaan 

Media Televisi untuk Menonton Acara “Mata Najwa” di Metro TV dengan 

Kepuasan Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fisip UNS angkatan 2011/2012?   
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Tujuan Penelitian  

Menjelaskan  ada hubungan yang signifikan antara Motivasi Menonton Acara 

“Mata Najwa” Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk Menonton 

Acara “Mata Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS 

angkatan 2011/2012 dan menjelaskan ada hubungan yang signifikan antara 

Penggunaan Media Televisi untuk Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV 

dengan Kepuasan Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV di kalangan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS angkatan 2011/2012?   

 

LandasanTeori  

a. Motivasi  

Motivasi berasal dari kata latin “Movere” yang berarti “Dorongan atau Daya 

Penggerak” (Hasibuan, 1996: 92-93). Motivasi ini hanya diberikan kepada 

manusia. 

Orang-orang ingin bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

(fisik dan mental), baik itu kebutuhan yang disadari maupun 14 kebutuhan 

yang tidak disadarinya. Kebutuhan (needs) setiap orang adalahsama, misalnya 

setiap orang butuh makan dan minum, tetapi keinginan(wants) dari setiap 

orang tidak sama, karena dipengaruhi oleh selera,kebiasaan dan 

lingkungannya, misalnya Indrayana ingin mengamen,sedangkan Siswoyo 

ingin berdagang, dalam keinginannya tersebut merekabertujuan memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya, yaitu kebutuhan makan,minum dan kebutuhan 

ekonomi lainnya  

b. Penggunaan Media Massa oleh Khayalak 

1) Komunikasi 

Charles R. Wright dalam bukunya ”Sosiologi Komunikasi” pernah 

mengemukakan bahwa : 

Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan yang sangat mendasar dan 

vital bagi umat manusia. Dikatakan vital karena setiap individu 

mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan manusia lainnya, 

dengan menetapkan kredibilitasnya sebagai seorang anggota masyarakat, 
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sehingga meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup. 

Bahkan tiadanya kemampuan tersebut pada diri individu dianggap 

sebagai patologi kepribadian (Rahmat, 1989: 1) 

2) Komunikasi Massa 

Menurut Gardner komunikasi massa adalah “produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu, serta 

paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri” (Rahmat, 1991: 

188). 

3) Media Massa  

Saat ini masyarakat kita tengah memasuki era masyarakat informasi. 

Salah satu ciri yang menonjol adalah “penggunaan media massa sebagai 

alat utama dalam pelaksanaan komunikasi” (Nurudin, 2004:  33).  Bisa 

dikatakan “media massa bentuknya antara lain media elektronik (televisi 

dan radio), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, dan film”( 

Ibid : 3). 

4) Program Talk ShowPolitik “Mata Najwa” di Telvisi Metro TV  

Program” itu sendiri berasal dari bahasa inggris (programme) atau 

program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran 

Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi 

menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau 

rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. 

Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1993: 64) 

Selanjutnya untuk mengetahui matrik hubungan antar variabel tersebut 

berikut ini : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara Motivasi Menonton Acara “Mata 

Najwa” Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk Menonton 
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Acara “Mata Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS 

angkatan 2011/2012. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara Penggunaan Media Televisi untuk 

Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV dengan Kepuasan Menonton 

Acara “Mata Najwa” Metro TV di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fisip UNS angkatan 2011/2012. 

Definisi Konsepsional danOperasional  

1. Definisi konseptual merupakan penggambaran konsep penelitian dengan 

menggunakan konsep-konsep lain (Silalahi, 2009: 118) 

2. Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau  menspesifikkan kegiatan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebu (Nazir, 1999: 152). 

 

Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Adapun penelitian kuantitatif yang dimaksudkan untuk “pengukuran yang 

cermat terhadap hubungan antar variabel, menguji hipotesis atau membuat 

prediksi” (Rahmat 1991: 24). 

2. Teknik Penelitian  

Dalam penelitian ini dilakukan melalui survai, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok (Effendi, 1989: 3). 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan sasaran penelitian 

adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2011 dan 2012 yang 

menonton program acara “Mata Najwa” di Televisi Metro TV.  

 



 

 

7 

 

4. Tehnik Pengambilan Sampel     

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 145 mahasiswa. Mereka 

dalam menonton program acara “Mata Najwa” di televisi Metro TV 

setiap hari Rabu dalam seminggu.  

b. Sampel  

Penarikan sampel dilakukan secara Random Sampling atau Probability 

Sampling, artinya pengambilan secara acak.  Adapun sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 59 orang. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yang menjadi data primer yaitu data-data yang dihimpun melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang meliputi 

keterangan-keterangan yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk 

literatur, dokumen dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian penulis.  

6.Teknik Pengumpulan Data  

a. Kuesioner  

Dalam hal ini pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan 

daftar pertanyaan yang disertai pilihan jawaban kepada kepada 

responden. 

a. Studi Pustaka 

Dalam hal ini pengambilan data dan penggunaan data dari perpustakaan 

untuk melengkapi dan menunjang teori-teori dan konsep yang 

dibutuhkan, seperti buku, majalah atau surat kabar.  

7. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisa yang digunakan untuk mengolah data adalah teknik 

korelasi tata jenjang Spearman.  
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Sajian dan Analisis Data 

A. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi dalam menonton acara “Mata 

Najwa “ di Metro TV  

                  Setelah masing-masing data dari setiap indikator variabel anteseden  

ini ditabulasikan maka langkah selanjutnya adalah mengetahui 

pengkategorisasian data-data variabel anteseden tersebut dengan terlebih 

dahulu mencari interval kelasnya.  

                  Adapun rumus yang digunakan adalah : 

                              R                 (Skor tertinggi – skor terendah) 

                  I =     --------- =    -------------------------------------------- 

                              K                              Jumlah kelas     

 

Setelah skor jawaban responden diketahui berdasarkan indikator- indikator, 

untuk mengukur variabel anteseden ini telah diajukan delapan     pertanyaan 

dengan tiga pilihan jawaban yaitu (a), (b) dan (c) dimana masing-masing 

jawaban diberi bobot skor sebagai berikut :  

a. Jawaban (a) diberi skor tiga (3)  

b. Jawaban (b) diberi skor dua (2)  

c. Jawaban (c) diberi skor satu (1)   

                     Dengan cara pemberian skor seperti pada ketentuan di atas maka dari 

hasil pengolahan data dapat diketahui skor tertinggi adalah 24, sedangkan 

skor terendah adalah 16, dengan jumlah kelas telah ditentukan sebesar 3. 

                   Dengan demikian jarak interval kelasnya adalah : 

24 – 168 

                    I   =   -----------   =    ------- =   2,66 = 3 

                                    3                   3               

                    Kemudian cara pengkategorisasiannya adalah sebagai berikut : 

a. Skor    22 - 24  termasuk kategori tinggi  

b. Skor    19 - 21  termasuk kategori sedang  

c. Skor    16 - 18  termasuk kategori rendah  
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                  Hasil pengolahan data berdasarkan pada ketentuan kategori di atas, 

tercantum pada tabel berikut : 

TABEL IX 

DISTRIBUSI VARIABEL MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENONTON ACARA ‘MATA NAJWA” DI METRO TV    

 

No. Kategori Jawaban    Frekuensi Prosentase (%) 

1. Tinggi 21 35,6  

2. Sedang  33 55,8  

3. Rendah   5 8,5  

 Jumlah  59 100,0 

Sumber : Pertanyaan nomor pertanyaan 1- 8.  

                Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

menyatakan distribusi variabel motivasi mahasiswa dalam menonton acara 

“mata Najwa” di Metro TV mempunyai kateogori tinggi sejumlah 21 orang 

atau 35,6 %. Sedangkan yang menyatakan sedang sejumlah 33 orang atau 

55,8 %. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa distribusi variabel 

motivasi mahasiswa dalam menonton acara “mata Najwa” di Metro TV 

mempunyai kateogori sedang.  

B. Distribusi Frekuensi Variabel Penggunaan Media Televisi dalam acara 

“Mata Najwa” (Variabel Independen; X) 

Setelah masing-masing data dari setiap indikator variabel independen   ini 

ditabulasikan maka langkah selanjutnya adalah mengetahui 

pengkategorisasian data-data variabel independen tersebut dengan terlebih 

dahulu mencari interval kelasnya. 

                 Adapun rumus yang digunakan adalah : 

                              R                 (Skor tertinggi – skor terendah) 

                  I =     --------- =    -------------------------------------------- 

                              K                       Jumlah kelas     
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Setelah skor jawaban responden diketahui berdasarkan indikator- indikator, 

untuk mengukur variabel independen ini telah diajukan delapan     pertanyaan 

dengan tiga pilihan jawaban yaitu (a), (b) dan (c) dimana masing-masing 

jawaban diberi bobot skor sebagai berikut :  

a. Jawaban (a) diberi skor tiga (3)  

b. Jawaban (b) diberi skor dua (2)  

c. Jawaban (c) diberi skor satu (1)   

                     Dengan cara pemberian skor seperti pada ketentuan di atas maka dari 

hasil pengolahan data dapat diketahui skor tertinggi adalah 12, sedangkan 

skor terendah adalah 8, dengan jumlah kelas telah ditentukan sebesar 3. 

                   Dengan demikian jarak interval kelasnya adalah : 

12 – 8  4 

                    I   =   -----------   =    ------- =   1,3 

                                    3                   3                 

                    Kemudian cara pengkategorisasiannya adalah sebagai berikut : 

a. Skor    10,8 – 12,1  termasuk kategori tinggi  

b. Skor      9,4  - 10,7  termasuk kategori sedang  

c. Skor      8,0  -   9,3 termasuk kategori rendah  

                  Hasil pengolahan data berdasarkan pada ketentuan kategori di atas, 

tercantum pada tabel berikut : 

TABEL XIV 

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL PENGGUNAAN  

MEDIA TELEVISI DALAM ACARA “MATA NAJWA”  

 

No. Kategori Jawaban   Frekuensi Prosentase (%) 

1. Tinggi 34 57,6 

2. Sedang  13 22,0 

3. Rendah  11 20,4 

 Jumlah  59 100,0  

Sumber : Pertanyaan nomor pertanyaan  9 - 12.  
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang 

menyatakan distribusi frekuensi variabel penggunaan media televisi dalam 

acara “Mata Najwa” mempunyai kategori tinggi sejumlah 34 orang atau 57,6 

%. Sedangkan yang menyatakan sedang sejumlah 13 orang atau 22,0 %. Dan 

yang menyatakan rendah sejumlah 11 orang atau 20,4 %. Jadi dalam hal ini 

dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi variabel penggunaan media 

televisi dalam acara “Mata Najwa “ mempunyai kategori tinggi.  

C. Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Menonton Acara “Mata 

Najwa”di Metro TV  (Variabel Dependen; Y)  

Setelah masing-masing data dari setiap indikator variabel dependen   ini 

ditabulasikan maka langkah selanjutnya adalah mengetahui 

pengkategorisasian data-data variabel dependen tersebut dengan terlebih 

dahulu mencari interval kelasnya. 

                  Adapun rumus yang digunakan adalah : 

                              R                 (Skor tertinggi – skor terendah) 

                  I =     --------- =    -------------------------------------------- 

                              K                              Jumlah kelas     

Setelah skor jawaban responden diketahui berdasarkan indikator- indikator, 

untuk mengukur variabel dependen ini telah diajukan delapan     pertanyaan 

dengan tiga pilihan jawaban yaitu (a), (b) dan (c) dimana masing-masing 

jawaban diberi bobot skor sebagai berikut :  

a. Jawaban (a) diberi skor tiga (3)  

b. Jawaban (b) diberi skor dua (2)  

c. Jawaban (c) diberi skor satu (1)   

                     Dengan cara pemberian skor seperti pada ketentuan di atas maka dari 

hasil pengolahan data dapat diketahui skor tertinggi adalah 15, sedangkan 

skor terendah adalah 9, dengan jumlah kelas telah ditentukan sebesar 3. 
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                   Dengan demikian jarak interval kelasnya adalah : 

15 – 9  6 

                    I   =   -----------   =    ------- =   2 

                                    3                   3                 

                    Kemudian cara pengkategorisasiannya adalah sebagai berikut : 

a. Skor           < 15     termasuk kategori tinggi  

b. Skor      12  - 14     termasuk kategori sedang  

c. Skor            >   9    termasuk kategori rendah  

                  Hasil pengolahan data berdasarkan pada ketentuan kategori di atas, 

tercantum pada tabel berikut : 

TABEL XX 

DISTRIBUSI FREKUENSI KEPUASAN DALAM MENONTON ACARA 

“MATA NAJWA” DI METRO TV  

No. Kategori Jawaban   Frekuensi Prosentase (%) 

1. Tinggi  6 10,2 

2. Sedang  48 81,4 

3. Rendah   5 8,5 

 Jumlah  59 100,0  

Sumber : Pertanyaan nomor pertanyaan 13 - 17.  

          Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa distribusi 

frekuensi variabel kepuasan responden dalam menonton acara “mata Najwa” 

di Metro TV yang menyatakan kateogori tinggi sejumlah 6 atau 10,2 %. 

Sedangkan yang menyatakan sedang sejumlah 48 orang atau 81,4 %. Jadi 

dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel dalam menonton acara “mata 

Najwa” di Metro TV mempunyai kategori sedang.  

 

Analisis data 

Analisa data ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa dalam 

penelitian ini, yaitu : Ada hubungan yang signifikan antara Motivasi Menonton 

Acara “Mata Najwa” Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk 
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Menonton Acara “Mata Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip 

UNS angkatan 2011/2012. Dan  Ada hubungan yang signifikan antara 

Penggunaan Media Televisi untuk Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV 

dengan Kepuasan Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV di kalangan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS angkatan 2011/2012. 

A. Hubungan antara Motivasi Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV 

dengan Penggunaan Media Televisi untuk Menonton Acara “Mata 

Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS angkatan 

2011/2012 

  Berdasarkan perhitungan korelasi bivariat antara Motivasi Menonton 

Acara “Mata Najwa” Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk 

Menonton Acara “Mata Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fisip UNS angkatan 2011/2012diperoleh koefisien korelasi spearman’s rank 

(rs) sebesar 0,292. Angka tersebut kemudian diuji signifikansinya sebagai 

berikut: 

thitung  = 
2

s

s
r1

2n
r




 

  = 2,304 

Angka thitung kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel untuk pengujian 

dengan derajat bebas (n – 2) = (59 – 2) = 57 pada taraf signifikansi 5% yaitu 

sebesar antara 1,671 dan 1,684. Terlihat bahwa thitung> ttabel (2,304  > 1,684 > 

1,671) maka diputuskan untuk menolak H0. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa ada hubungan signifikan antaraMotivasi Menonton Acara “Mata 

Najwa” Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk Menonton 

Acara “Mata Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS 

angkatan 2011/2012 
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B. Hubungan antara Penggunaan Media Televisi untuk Menonton Acara 

“Mata Najwa” Metro TV dengan Kepuasan Menonton Acara “Mata 

Najwa” Metro TV di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS 

angkatan 2011/2012. 

 Berdasarkan perhitungan korelasi bivariat antara Penggunaan Media 

Televisi untuk Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV dengan Kepuasan 

Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fisip UNS angkatan 2011/2012 diperoleh koefisien korelasi 

spearman’s rank (rs) sebesar 0,446. 

Angka tersebut kemudian diuji signifikansinya sebagai berikut: 

        thitung  = 
2

s

s
r1

2n
r




 

  =   3,764 

Angka thitung kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel untuk pengujian 

dengan derajat bebas (n – 2) = (59 – 2) = 57 pada taraf signifikansi 5% yaitu 

sebesar antara 1,684 dan 1,671. 

Terlihat bahwa thitung> ttabel (3,764> 1,684 > 1,671) maka diputuskan 

untuk menolak H0. Dengan demikian disimpulkan bahwa Ada hubungan yang 

siginifikan antara Penggunaan Media Televisi untuk Menonton Acara “Mata 

Najwa” Metro TV dengan Kepuasan Menonton Acara “Mata Najwa” Metro 

TV di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip UNS angkatan 2011/2012. 
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Kesimpulan 

1.  Sedangkan berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui nilai t yang 

diperoleh lebih besar dari nilai kritiknya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antaraantaraMotivasi Menonton Acara 

“Mata Najwa” Metro TV dengan Penggunaan Media Televisi untuk 

Menonton Acara “Mata Najwa” di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fisip UNS angkatan 2011/2012. Ini berarti hipotesa dalam penelitian ini 

dapat dibuktikan. 

2.  Sedangkan berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui nilai t yang 

diperoleh lebih besar dari nilai kritiknya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Ada hubungan yang siginifikan antara Penggunaan Media Televisi 

untuk Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV dengan Kepuasan 

Menonton Acara “Mata Najwa” Metro TV di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fisip UNS angkatan 2011/2012.Ini berarti hipotesa dalam 

penelitian ini dapat dibuktikan. 
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