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Memasuki era informasi dan teknologi, teknologi komunikasi akan membentuk masyarakat 

Indonesia yang informatif dan lebih maju. Masyarakat aktiv untuk memilih program yang 

mereka minati salah satunya memilih program televisi yang memiliki kelebihan dari segi kualitas 

dan kuantitas, banyaknya program talk show sekarang ini semakin menjadikan masyarakat 

khususnya ibu rumah tangga memiliki peluang untuk memilih program yang terbaik  

Penelitian ini dilakukan desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Minat Ibu Rumah Tangga Menonton 

Program talk show di TV swasta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa tinggi minat ibu rumah tangga di desa Ngariboyo dalam menonton program talk show 

tentang acara dorce Show di Trans TV 

Pengertian minat sendiri Menurut As’ad.M. (1981: 4) adalah kesadaran situasi, dorongan dalam 

diri manusia terhadap suatu obyek yang menyebabkan individu memberikan perhatian terhadap 

aktifitas tertentu, suatu sikap yang membuat individu senang akan obyek atau atau ide tertentu 

hal ini diikuti oleh perasaan senang dan cenderung untuk mencari obyek yang disenanginya.  

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi berjumlah 524 orang dan teknik 

pengambilan sampelnya mengunakan purposive sampling dengan rumus Arikunto yaitu 10% 

diperoleh sampel sebanyak 52 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 

dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yaitu alat yang digunakan untuk 

mengungkap penilaian ibu rumah tangga terhadap program dorce show. Sedangkan dalam teknik 

analisa datanya menggunakan statistik deskriptif. 

Berdasarkan hasil analisis akhir minat ibu rumah tangga menonton program talk show diperoleh 

nilai rata-rata 2,18 maka kesimpulan dari penelitian ini menyatakan minat ibu rumah tangga di 

desa Ngariboyo dalam menonton program talk show pada acara dorce show adalah sedang. 

Sebagai rekomendasi berdasarkan penelitian ini adalah Meningkatkan kualitas tayangan dorce 

show dengan melakukan perubahan seperti, tayangan tidak hanya memberikan hiburan tetapi 

juga menyajikan informasi yang bermanfaat dan mendidik penonton.. Kalangan akademisi, 

khususnya mahasiswa komunikasi pada konsentrasi Audi Visual untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam tentang kajian sejenis ini sehingga dapat mengetahui program apa yang diminati 

masyarakat agar setelah lulus dari bangku kuliah dapat menerapan ilmu yang di pelajarinya 

ketika terjun ke dunia pertelevisian. 

 


