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Tujuan dari penelitian yang berjudul PERSEPSI MAHASISIWA DALAM 

MENONTON TAYANGAN OPRAH WINFREY SHOW DI METROTV (Studi 

Deskriptif Audio Visual pada Mahasiswa Audio Visual Jurusan Ilmu Komunikasi 

angkatan 2002 di Universitas Muhammadiyah Malang)’ adalah untuk memperoleh 

penjelasan yang lengkap mengenai hal apa saj ayang mempengaruhi persepsi 

mahasiswa dalam menonton tayangan Oprah Show di MetroTV Penelitian ini 

dilakukan terhadap mahasiswa audio visual yang memiliki perhatian dengan program 

tersebut. 

Wawancara terstruktur dan terbuka dengan dokumentasi dipergunakan 

sebagai cara untuk memperoleh data. Sementara itu wawancara dilakukan sebanyak 

satu kali yang mengambil tempat di kampus Universitas Muhammadiyah malang dan 

kediaman responden. 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan pengumpulan data, 

simplifikasi, klasifikasi, interpretasi, konseptualisasi, serta diskusi teoretis untuk 

mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiwa dalam 

menonton tayangan Oprah Show di METROTV. Peneliti menggunakan Uses and 

Gratification Theory, Dependency Theory serta Self Perception Theory dari Daniel 

McLelland 

Pada penelitian ini terungkap bahwa ada dua faktor utama memepenharuhi 

persepsi mahasiiswa dalam menonton tayangan The Oprah Show di METROTV, 

yaitu Faktor teknis yang terdiri dari format acara, dekorasi panggung, tata suara, tata 

lampu, komposisi gambar, operasionalisasi kamera dan mixing serta Faktor 

Psikologis yang berupa ketertarikan terhadap pembawa acara, para akademia, dan 

rasa keingintahuan penonton terhasdap tem apa yang akan di bawakan pada episode 

yang akan datang. Ada beberapa hal yang direkomendasikan dimana peneliti 

selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian serupa dengan perspektif yang 

lebih beragam untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, seperti melakukan 

penekanan pada tahapan pra produksi, produksi, maupun pasca produksi. Selain itu 

pihak manajemen METROTV diharapkan mampu melakukan pengembangan dan 

peningkatan kualitas di berbagai macam segi, seperti pengajar dan format acaranya 

sendiri.  

 


