
ABSTRAKSI 
 
 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
sejauh mana Kredibilitas Presenter Tayangan Talkshow “Kick Andy” berperan 
dalam meningkatkan minat menonton masyarakat di Desa Simpang Raya Dasma, 
Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, SUMUT,  artinya peneliti ingin 
menacari tahu sejauh mana minat menonton masyarakat dan menariknya 
kredibilitas Andy F.Noya terhadap tayangan “Kick Andy”. 

Peneliti menetapkan masyarakat Simpang Raya Dasma sebagai responden 
dikarenakan, penulis ingin mencari tahu, sebagai masyarakat pedesaan yang 
terkadang orang kota menganggap orang desa tidak tahu tentang tayangan 
berkualitas seperti “Kick Andy” Terutama Andy F.Noya sebagai presenter 
tayangan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional, 
dimana metode ini berfungsi untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu 
faktor berkaitan dengan faktor lainnya. Teknik pengambilan sampel, penulis 
menggunakan rumus Nomogram Harry King sehingga menghasilkan sampel 
sebesar 90 responden. 

Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field 
research) yakni melalui kuesioner dan observasi serta penelitian kepustakaan 
(library research). Data yang diperoleh dianalisa dalam bentuk tabel tunggal dan 
pengujian hipotesis menggunakan Koefisien Korelasi Tata Jenjang (Rank Order) 
penulis input manual untuk tabel fotron cobol.  

Uji hipotesa yakni hasil korelasi antara motif menonton tayangan 
Talkshow “Kick Andy” dengan minat menonton adalah rs = 0,988. Jika 
disesuaikan dengan memberikan interpretasi dengan menggunakan pedoman 
interpretasi koefesien korelasi maka, harga rs = 0,988 berada pada interval 
koefisien 0,80 – 1,000 yang berarti sangat kuat. Ini berarti, terdapat hubungan 
yang kuat antara kredibilitas presenter tayangan talkshow “Kick Andy”  dengan 
minat menonton. 

Berdasarkan hal di atas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ho 
yang menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara kredibilitas presenter 
tayangan talkshow “Kick Andy” terhadap minat menonton masyarakat di Desa 
Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi 
Sumatra Utara ditolak dan Ha diterima dengan ditemukan adanya hubungan 
antara kredibilitas presenter tayangan talk show “Kick Andy” terhadap minat 
menonton masyarakat di Desa Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, 
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara. 
 
 

 


