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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Tonight Show 

 

Sumber: google.com diakses tanggal 25 september 2018 

https://amandagallery.wordpress.com/2014/08/06/tonight-show-jangan-

jaim/comment-page-1/ 

Gambar 1.1 

Logo program acara Tonight Show NET TV 

NET TV merupakan suatu stasiun televisi baru saat sekitar tahun 

2013 dimana suatu stasiun televisi yang menyegarkan para penonton 

indonesia karena program-program acara yang baru, menarik, lebih 

menghibur, dan tidak alay atau bisa dibilang tontonan yang tidak bermutu. 

Pendapat positif banyak berdatangan dari masyarakat tentang hadirnya 

stasiun televisi ini karena berbeda isinya dengan isi stasiun televisi yang 

lainnya. 

Awal mula NET TV terbentuk dari dua orang yang berniat 

membuat stasiun televisi yang lebih fresh bagi rakyat indonesia agar 

tontonan yang mereka tonton tidak melulu tentang hal-hal yang isinya bisa 

dibilang kurang bermutu, dua orang itu ialah agung lasmono sebagai 

founder dan whisnutama kusubandio sebagai co-founder, mereka berdua 

berniatan untuk memajukan pertelevisian indonesia yang lebih kreatif dan 

terciptalah NET TV sebagai televisi baru dan tentunya berbeda dengan 
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stasiun televisi yang lain (www.netmedia.co.id/about diakses 25 september 

2018) 

NET TV adalah stasiun televisi baru dan fresh bagi masyarakat 

indonesia yang dimiliki oleh indika group, sebelumnya indika group ialah 

suatu kelompok usaha yang bergerak dibidang energi dan sumber daya, 

meskipun bergerak dalam energi dan sumber daya indika group sedikit-

sedikit bergerak dibidang media hiburan dan teknologi informasi 

(www.netmedia.co.id/about diakses 25 september 2018) 

Stasiun televisi ini merupakan stasiun televisi paling kreatif karena 

mempunya program-program acara yang berbeda dengan televisi yang 

lain, televisi ini menjunjung harus menghibur, menyajikan fakta bukan 

menyajikan rumoh atau gosip seperti televisi pada umumnya. Program-

program acara ugulan dari NET TV ialah ini IMB (indonesia morning 

show), pagi-pagi, NET 10, sarah sechan, ok food, entertainment news, wib 

(waktu indonesia bercanda), ini talkshow, tonight show, the comment, dan 

masih banyak acara unggulan lainnya. Penelitian ini meliti tentang suatu 

segment dalam program tayangan NET TV yaitu tonight show, segment 

yang diteliti adalah segment tonight versus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: google.com diakses tanggal 25 september 2018 

http://www.frankkomik.com/news/setan-jalanan-di-tonight-show-net-

tv.html/attachment/sj-tonight-show-nettv-006 

Gambar 1.2 

Tayangan program acara Tonight Show NET TV 

http://www.netmedia.co.id/about%20diakses%2025%20september%202018
http://www.netmedia.co.id/about%20diakses%2025%20september%202018
http://www.netmedia.co.id/about%20diakses%2025%20september%202018
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Tonight show adalah suatu program tayangan yang berupa 

talkshow tetapi dikemas berbeda tidak seperti talkshow yang lainnya, 

tayangan ini penuh dengan canda tawa tetapi tidak menghilangkan sisi 

edukasi dan informasinya, tujuan dari program ini ingin mencerdaskan 

masyarakat agar masyarakat melek informasi yang ada diluar sana. Acara 

ini dibawakan oleh dedi mahendra desta, vincent ian rompies, dan hesti 

purwadinata. Tonight show sebelumnya dibawakan oleh arie untung dan 

hesti saja tetapi mungkin karena kurang lucu dan kurang menarik 

candaannya sehingga arie untung digantikan oleh desta dan vincent agar 

menjadi lucu karena mereka berdua sangat terkenal dengan kelucuannya, 

vincent dan desta terkenal dengan kelucuannya dalam radio sebelumnya 

dan beberapa acara yang mereka bawakan oleh karena itu mungkin 

presenter tonight show digantikan dengan mereka berdua. 

Acara tonight show ini mempunyai 6 segment didalamnya yaitu 

tonight challenge, tanya jawab vincent desta, tonight radio, tonight dalam 

berita, tonight versus, dan MTVD (music tonight vincent desta). 

Banyaknya variasi segment yang ada didalam acara ini membuat para 

penontonnya terhibur dan mendapatkan banyak informasi atau 

pengetahuan terdahulu dari segment tonight versus dimana dalam segment 

ini para bintang tamu akan menjadi peserta dengan vincent dan desta juga 

untuk menjawab soal-soal yang dipertanyakan oleh hesti purwadinata. 

Soal yang diberikan pun adalah soal-soal saat kita SMP atau pun SMA, 

ada juga pertanyaan soal anak SD yang dipertanyakan dalam segment ini.  

Acara tonight show ini sebelumnya tayang pada pukul 22.30 

dulunya tetapi sekarang berpindah tayang menjadi jam 21.00 hingga 22.00 

sehingga para siswa SMA masih bisa untuk menyaksikan tayangan ini, 

dalam jangka waktu durasi 1 jam itu tonight show dibagi menjadi kurang 

lebih 6 segment didalamnya. Bintang tamu dalam tayangan ini juga 

termasuk bintang tamu yang populer dan ada juga tokoh masyarakat yang 

hadir dalam tayangan tersebut, ada pula presiden Republik Indonesia 

sempat didatangi oleh acara ini saat presiden sedang berada di istana bogor 
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untuk sekiranya berbincang-bincang dan ikut bermain dalam salah satu 

segment yaitu tebak bibir.  

B. Segment Tonight Versus 

Segment tonight versus diadaptasi dari cerdas cermat anak sekolah 

dahulu yang harus berebut memencat bel agar bisa menjawab dan 

mendapatkan point, dalam segment ini bintang tamu yang di undang 

dalam tonight show diajak bermain bersama desta, vincent sebagai 

pesertanya atau muridnya dan hesti yang akan menjadi pemberi 

pertanyaan atau yang menjadi gurunya. Segment ini sangat mirip dengan 

cerdas cermat dikarenakan dalam segment ini para peserta harus memakai 

kostum anak SD agar terlihat seperti sedang mengikuti cerdas cermat, 

dalam segment ini vincent, desta, dan hesti akan mengajak bintang tamu 

untuk ikut berbain dalam situasi cerdas cermat dan segment itu di sebut 

segment tonight versus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: google.com diakses tanggal 25 september 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=kVHJ30UHkKc 

Gambar 1.3 

Tayangan segment tonight versus dalam program acara Tonight Show 

NET TV 

Saat segment ini berlangsung vincent, desta, dan 1 bintang tamu 

dipakaikan seragam anak SD biar terlihat seperti peserta cerdas cermat dan 

hesti purwadinata yang akan menjadi guru atau yang memberi 

https://www.youtube.com/watch?v=kVHJ30UHkKc
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pertanyaannya, lalu dalam situasi ini lokasi cerdas cermat juga dibuat 

menyerupai ruang kelas terlihat ada bangku dan meja sekolah serta ada 

juga papan tulis dalam segment ini agar terlihat nyata seperti sedang 

cerdas cermat.  Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan tentang soal 

pendidikan seperti ips, ipa, matematika, bahasa indonesia, dan masih 

banyak lagi soal yang diberikan seputar pendidikan, durasi dalam segment 

ini kurang lebih memiliki durasi 15 menit bisa juga lebih karena point 

yang didapatkan seri sehingga diberikan pertanyaan tambahan. 

 

C. Visi dan Misi Tonight Show 

a. Visi 

Membuat malam anda lebih berwarna dan banyaknya kejutan-kejutan 

dan tawa. 

b. Misi  

Ingin memberikan informasi dan hiburan bersama desta, vincent, dan 

hesti. 

(www.netmedia.co.id/program/79/Tonight-Show diakses 25 september 

2018) 

D. Segmentasi Tonight Show 

Program acara ini mengangkat banyak informasi dan hiburan di 

dalamnya, banyaknya informasi yang diberikan membuat acara ini 

menjadi lebih banyak pengetahuan di dalamnya, tidak hanya informasi saja 

yang diberikan tetapi juga ada hiburan didalamnya banyak games-games 

seru yang akan membuat penonton tertawa. Segment yang diberikan 

sangat menghibur dan juga informatif bagi penonton dirumah oleh karena 

itu Segmentasi dalam segment ini ialah remaja dan dewasa karena konten 

yang dibawakan banyak informasi dan hiburan yang membuat orang 

menonton akan menjadi lebih senang karena aktifitas seharian.  

 

http://www.netmedia.co.id/program/79/Tonight-Show%20diakses%2025%20september%202018
http://www.netmedia.co.id/program/79/Tonight-Show%20diakses%2025%20september%202018
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E. Kelebihan dan Kekurangan Tonight Show 

Kelebihan tonight show menurut penulis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memberikan banyak informasi 

Dalam tanyangan ini kita bisa mendapatkan banyak informasi yang 

mungkin belum kita ketahui, karena dalam tayangan ini berniatan untuk 

memberikan informasi terkini yang sedang viral maupun yang sedang 

terjadi. 

2. Menambah pengetahuan 

Selain menghibur tayangan ini juga cukup memberikan pengetahuan 

seputar pendidikan maupun hal lain seperti percobaan-percobaan balon 

yang ditusuk dengan jarum tetapi tidak meledak atau hal yang lainnya.  

3. Menghibur  

Tayangan ini sangat menghibur karena dibawakan oleh vincent, desta, dan 

hesti dimana mereka bertiga terkenal dengan kekonyolannya didunia radio 

dan di angkat kedalam televisi menjadi suatu hal yang baru bagi 

pertelevisian indonesia. 

4. Menarik 

Program tonight show sangat menarik untuk ditonton karena berbeda 

dengan program acara lainnya yang kurang bermutu.   

Kekurangan tonight show menurut penulis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Segment 

Segment dalam tayangan ini hanya itu itu saja belum mencoba segment-

segment yang baru agar penonton dirumah tidak bosan untuk 

menyaksikannya. 

2. Absurd 

Terkadang bila para host tidak punya bahan lagi untuk disampaikan dan 

durasi masih ada mereka menjadi bingung untuk harus melakukan apa. 
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3. Bintang tamu 

Terkadang apabila bintang tamu yang diundang kurang menarik maka 

pembicaraan dengan presenter menjadi tidak lucu atau menarik untuk di 

tonton. 

F. Deskripsi Responden  

Penelitian ini akan meneliti responden sebanyak 100 orang dari 

jumlah sempel murid keseluruhan dari SMAN 5 Balikpapan. Peneliti akan 

membuat deskripsi responden untuk meneliti karakter dari responden yang 

akan menjadi objek penelitian. Karakter akan dikelompokan menjadi jenis 

kelamin, kelas, dan program studi, perolehan data dari penyebaran 

kuisioner  sebagai berikut: 

 1.Umur 

Klasifikasi umur responden berdasarkan hasil dari persebaran 

kuesioner pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

                      Persentase Responden Berdasarkan Umur 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan dari data yang sudah di dapat dari persebaran 

kuesioner di SMAN 5 Balikpapan dan telah di olah oleh peneliti, data 

frekuensi untuk umur 14 tahun sebanyak 9 orang responden dengan 

persentase sebanyak 9,0% selanjutnya untuk data frekuensi untuk umur 15 

tahun mendapatkan jumlah sebanyak 72 responden dengan persentase 

sebanyak 72,0% dan yang terakhir data frekuensi untuk umur 16 tahun 

berjumlah 19 responden dengan persentasi sebanyak 19,0%. Persentase 

UMUR 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14 9 9,0 9,0 9,0 

15 72 72,0 72,0 81,0 

16 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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dari jumlah umur yang telah didapat dari persebaran kuesioner di SMAN 5 

Balikpapan menunjukkan bahwa rata-rata yang pernah menonton segment 

tonight versus di SMAN 5 Balikpapan berumur 15 tahun dan sisanya yang 

pernah menonton segment tersebut berumur 14 dan 16 tahun lebih sedikit 

dari pada umur 15 tahun. 

2. Jenis kelamin   

Klasifikasi jenis kelamin yang diperoleh dari persebaran kuesioner 

yang terlah dihitung oleh peneliti sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

                      Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: data primer diolah 2018 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari persebaran kuesioner 

jumlah laki-laki mendapatkan responden sebanyak 47 siswa dengan 

persentasi sebanyak  47,0%  dan dari jenis kelamin perempuan 

mendapatkan responden 53 siswa dengan persentasi sebanyak 53,0% dari 

hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa yang lebih banyak menonton 

segment tonight versus NET TV adalah perempuan walaupun bedanya 

hanya sedikit.  

3. kelas & jurusan 

Klasifikasi kelas & jurusan yang diperoleh dari persebaran 

kuesioner sebagai berikut:  

Tabel 2.3 

                      Persentase Responden Berdasarkan Kelas & Jurusan 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 47 47,0 47,0 47,0 

PEREMPUAN 53 53,0 53,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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KELAS & JURUSAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid X IPS 2 33 33,0 33,0 33,0 

X IPS 3 29 29,0 29,0 62,0 

X IPA 5 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: data primer diolah 2018 

Persentasi jumlah responden  berdasarkan kelas & jurusan yang 

telah dihitung oleh peneliti menunjukkan kelas x ips 2 memiliki frekuensi 

sebanyak 33 responden dengan persentase sebanyak 33,0%, selanjutnya 

frekuensi yang dimiliki dari x ips 3 sebanyak 29 responden dengan 

persentase sebanyak 29,0% dan yang terakhir frekuensi dari x ipa 5 

mempunyai 38 responden dengan persentase sebanyak 38,0%. Hasil yang 

didapatkan dapat disimpulkan bahwa yang pernah menyaksikan tayangan 

segment tonight versus tonight show kebanyakan dari anak x ipa 5 dengan 

jumlah 38 responden. 

Peneliti mengambil anak SMAN 5 Balikpapan untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini dari beberapa survei yaitu wawancara atau 

menanyakan pernah menonton acara tonight show atau belum pernah dan 

hasilnya beberapa siswa hampir sebagian besar pernah menonton tayang 

tersebut, tayangan yang membuat mereka yang menonton senang dan 

terhibur dan mempunyai informasi yang mendidik oleh karena itu peneliti 

memilih anak SMAN 5 Balikpapan untuk menjadi responden dari 

penelitan ini. 

 

 

 


