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Lampiran Tabel Matrik Penelitian 

 

Variabel  

Independen 

(X) 

Indikator Parameneter Skala 

Tayangan 

segment 

Tonight Versus 

dalam program 

tonight show 

NET TV 

Waktu tayang Tayangan tonight versus 

mempunyai waktu kurang 

lebih 15 menit. 

likert 

 Variety show Banyaknya bintang-bintang 

terkenal di radio masuk ke 

televisi. 

 

 Banyaknya soal 

 

Tonight Versus mempunyai 7 

pertanyaan atau lebih jika skor 

yang di dapatkan seri 

 

 Pembawa kuis 

dan peserta yang 

menarik 

Yang membawa pertanyaan 

saat Segment tonight versus 

adalah hesti purwadinata dan 

yang menjadi peserta adalah 

desta, vincent, dan 1 bintang 

tamu 

 

 Memberikan 

informasi 

Tayangan Tonight Show 

memberi banyak informasi 

kepada masyarakat 

 

 Mendidik Mendidik atau memberi 

pengetahuan kepada 

masyarakat. 

 

Variabel  

Dependen 

(Y1) 

Indikator  Parameter  Skala  
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Daya ingat 

segment 

Tonight versus 

 

Tingkat kesulitan 

 

Soal yang diberi bermacam-

macam tingkat kesulitannya. 

Likert 

  Soal anak SMP dipertanyakan 

dalam segment ini. 

 

 

  Tingkat kesulitannya sama 

dengan cerdas cermat pada 

umumnya 

 

  Jawaban yang diberikan oleh 

peserta bervariasi 

 

 Jawaban Jawaban yang diberikan 

membuat tertawa 

 

  Tidak bisa menjawab 

pertanyaan yang diberi 

 

 Pengetahuan 

 

Masih tau dengan pertanyaan 

yang diberikan 

 

  Mencoba mengingat 

pertanyaan 

 

  Bisa meneliti soal dan mencari 

tau jawabannya 

 

Variabel 

Dependen 

(Y2)  

Indikator  Parameter  Skala  

Minat 

menonton 

segment 

Lucu Membuat tertawa bila bintang 

tamu tidak bisa menjawabnya 

Likert  
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Tonight Versus 

 

  Jawaban yang diberikan 

peserta jawaban yang bisa 

benar, salah, ataupun 

nyeleneh. 

 

 Menarik   

 

Suatu segment yang mendidik 

Membuat suatu gebrakan baru 

dalam tayangan televisi 

 

  Tau dengan soal-soal yang 

diberikan 

 

 Ingin menonton 

lagi  

 

Penasaran dengan soal yang 

diberikan 

 

  Sangat menghibur segment 

tersebut 

 

 mendidik 

 

jarang ada program tayangan 

yang mempunyai segment 

seperti ini. 

 

  Suatu segment yang 

mengangkat unsur pendidikan. 
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K U E S I O N E R 

 

 

A. Identitas Responden 

 

   1. Nama Responden  : ……………………………….. 

   2. Umur   : ................................................ 

   3. Jenis Kelamin   : ................................................ 

   4. kelas & jurusan  : ................................................ 

 

B. Beri jawaban atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cara 

memberi tanda tickmark (√) salah satu skor yang ada, yaitu 1 sampai 

dengan 5 untuk setiap pernyataan dengan ketentuan : 
 

1.  Sangat Setuju diberi skor 5 

2.  Setuju diberi skor 4 

3.  Netral diberi skor 3 

4.  Tidak Setuju diberi skor 2 

5.  Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
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C. Tayangan segment Tonight Versus dalam program Tonight Show NET TV 

Pernyataan 
SS S N TS STS 

1 Saya mendapatkan informasi tentang pendidikan      

2 Saya merasa terhibur dengan segment tonight versus      

3 Pertanyaan yang diberikan bermacam-macam      

4 Suatu segment yang sangat mendidik      

5 Jarang adanya segment televisi yang seperti ini      

6 Pembawa kuis dan pesertanya menarik      

7 Menambahkan wawasan dalam segi pendidikan      

8 Bintang tamu yang diajak bermain variatif      

9 Masyarakat mendapatkan wawasan tentang pendidikan      

10 Waktu untuk segment ini kurang lebih hanya 15 menit      

11 Banyaknya bintang radio yang diajak bermain dalam 

segment tonight versus 
 

 
   

12 Desta, vincent, dan 1 bintang tamu menjadi peserta 

yang heboh 
 

 
   

13 cara menjawab dalam segment tonight versus adalah 

rebutan 
 

 
   

14 Bila skor seri maka akan diberikan pertanyaan 

tambahan 
 

 
   

15 Penonton dirumah bisa memberikan pertanyaan      

 

D. Daya ingat segment Tonight Versus 

No. Pernyataan 
SS S N TS STS 

     

1 Pertanyaan dalam segment tonight show masuk ke      
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dalam pikiran saya 

2 Saya mampu menjawab pertanyaan yang diberikan      

3 Soal yang diberikan ada beberapa yang saya ingat      

4 
Situasi dalam segment tonight versus seperti situasi 

cerdas cermat  
     

5 
Tingkat kesulitan dalam segment tonight versus 

bermacam-macam 
     

6 
Saya mampu mengingat-ingat jawaban dari soal yang 

diberikan 
     

7 Jawaban peserta tonight versus bermacam-macam      

8 Daya ingat peserta masih bagus      

9 Ada beberapa soal yang tidak bisa dijawab      

10 Pertanyaan yang diberikan tergolong susah      

 

E. Minat menonton segment Tonight Versus 

Pernyataan 
SS S N TS STS 

1 Saya selalu menantikan segment tonight versus      

2 Ingin mengetahui siapa bintang tamu yang 

akan diajak bermain 
 

  
  

3 Selalu ingin menjawab pertanyaan yang 

diberikan 
 

  
  

4 Ingin ikut memberikan pertanyaan      

5 Tertawa jika peserta salah saat menjawab soal      

6 Tertarik dengan segment yang membawa tema 

pendidikan 
 

  
  

7 Ingin menonton lagi karena membawa 

kelucuan dan mendidik 
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8 Tingkah laku peserta menggemaskan      

9 Jawaban yang membuat tertawa yang diberikan 

oleh peserta 
 

  
  

10 Saya merasa terhibur dengan segment tonight 

versus 
 

  
  

11 Tertawa saat peserta keluar menggunakan 

Kostum seragam anak SD 
 

  
  

 

 

 

 

Lampiran  

Hasil olah data SPSS 

1. Tabel Frekuensi 

 

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  

 

JENIS KELAMIN 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

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

PEREMPUAN 53 53,0 53,0 100,0 

 


