
Kuesioner 

Persepsi dan Minat Menonton Masyarakat RW.11 Kelurahan Meruya 

Utara Terhadap Program Acara Kick Andy di Metro TV Periode Maret – 

Mei 2018. 

Perkenalkan nama saya Maju Roy Sanjaya, saya adalah salah satu 

Mahasiswa Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan 

Broadcasting. Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

program acara Kick Andy di Metro TV. Dengan ini saya minta ketersediaannya 

untuk mengisi kuesioner saya dalam mendukung data yang saya perlukan. Atas 

ketersediannya saya ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan melindungi kita 

semua. 

Dalam pengisian kuesioner ini, saudara/i cukup menyisihkan waktunya 5-

10 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Saya berharap kuesioner ini dijawab 

dengan kenyataan yang sebenarnya guna keabsahan penelitian. Adapun identitas 

dan jawaban responden, akan dijamin kerahasiaannya. Atas ketersediannya saya 

ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan melindungi kita semua. 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

1. Pengisian ini dilakukan dengan cara memberikan tanda checklist (✔) pada 

salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat. 

2. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu jawaban. 

 



Keterangan: 

YA  

TIDAK 

Identitas Responden 

 Nama   :  

 Jenis Kelamin : 

 Usia   : 

Lembar Pernyataan 

Keterangan: 

(✔) YA 

(✔) TIDAK 

Berikan tanda checklist (✔) pada salah satu jawaban yang menurut anda paling 

tepat. 

Variable Persepsi : 

No. Pernyataan YA TIDAK 

1. Acara Kick Andy memiliki judul 

program yang menarik dari judul 

program yang lain. 

  



2. Penayangan Acara Kick Andy 

sesuai ditayangkan setiap hari 

Jumat. 

 

  

3. Penayangan program Acara Kick 

Andy sesuai ditayangkan pukul 

19.30-20.30 WIB. 

 

  

4. Berita yang dibicarakan di media 

pada setiap episode Kick Andy 

menarik disaksikan. 

 

  

5. Acara Kick Andy sangat sesuai 

dibawakan oleh Andy F. Noya. 

 

  

6. Bintang tamu yang dihadirkan 

sesuai tema. 

 

  

7. Struktur program acara 

berkesinambungan. 

 

  

8. Bahasa yang digunakan pembawa 

acara mudah dimengerti. 

  



Lembar Pernyataan 

Keterangan: 

(✔) YA 

(✔) TIDAK 

Berikan tanda checklist (✔) pada salah satu jawaban yang menurut anda paling 

tepat. 

Variabel Minat : 

No. Pernyataan YA TIDAK 

1. Tertarik menonton acara Kick 

Andy karena berbeda dengan 

program talk show di televisi  lain. 

 

  

2. Tertarik menonton program acara 

Kick Andy pukul 19.30 WIB 

untuk menemani waktu tidur. 

 

  

3. Berita yang sedang dibicarakan di 

media pada setiap episode Kick 

Andy menarik untuk disaksikan. 

 

  



4. Bintang tamu yang dihadirkan di 

acara Kick Andy menarik. 

 

  

5. Tertarik menonton Kick Andy 

karena Andy F. Noya 

membawakan acara dengan santai. 

 

  

6. Tayangan Kick Andy membuat 

saya mengetahui informasi 

disekitar saya. 

 

  

7. Andy F. Noya sesuai menjadi 

pembaca acara Kick Andy. 

 

  

8. Selalu menanti acara Kick Andy 

pada saat acaranya belum dimulai. 

 

  

9. Selalu ingin menonton lagi 

tayangan Kick Andy setelah 

tayangan selesai. 

 

  

10. Menonton acara Kick Andy karena 

acara tersebut menarik. 

  



 11. Sebelum program acara dimulai, 

sudah siap di depan televisi dan 

menonton stasiun Metro TV. 

  

12. Pada saat menonton program acara 

Kick Andy tidak ingin berpindah 

ke saluran televisi yang lain. 

 

  

 


