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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan selama dua bulan (Juni-Juli)

dengan enam orang narasumber yang masing-masing adalah penonton

program “Taman Gabusan” dengan latar belakang yang berbeda. Pada

peneilitian ini menggunakan adanya motif-motif penonton untuk

menyaksikan tayangan “Taman Gabusan” seperti yang dikemukakan oleh

McQuail pada Teori Komunikasi Massa bahwa ada empat kategori motif

dalam mengkonsumsi media yaitu Diversion, Survaillance, Personal

Identitiy, dan Personal Relationship. Selain itu peneliti juga mengkaitkan

dengan teori uses and gratification yang dikemukakan oleh Elihu Katz

yang merumuskan lima asumsi dasar dari teori “uses and gratification”.

Pada penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan bahwa keenam

narasumber memiliki asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Elihu Katz

dalam teori uses and gratification dan ditemukan bahwa dari keempat

motif yang ada, motif yang paling dominan adalah motivasi untuk

mendapatkan informasi. Kesimpulan yang pertama, motivasi menonton

program “Taman Gabusan” adalaah untuk memenuhi kebutuhan akan

informasi. Informasi disini sesuai dengan kebutuhan yang narasumber

ingin cari yaitu informasi yang meliputi informasi kemasyarakatan,
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hiburan berupa event-event acara, sosialisasi pendidikan dan kesehatan.

Semua narasumber yang ada menjelaskan bahwa mereka menonton acara

“Taman Gabusan” karena mereka ingin selalu mendapatkan inforamsi

terbaru selain itu mereka ingin mengikuti perkembangan berita yang

dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Bantul.

Motivasi kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam

berinteraksi karena ketika narasumber mendapatkan informasi maka hal

kedua yang dilakukan adalah berbagi informasi dengan teman atau kerabat

guna bersosialisasi kepada banyak orang mengenai informasi yang

diperoleh. Kesimpulan ketiga, pemirsa “Taman Gabusan” memiliki

motivasi untuk mendapatkan referensi diri, pengalaman dan penguat nilai,

hal tersebut ditunjukkan dengan adanya manfaat yang diperoleh dari setiap

narasumber, setiap narasumber ingin menonton karena mereka mendapat

manfaat dari info yang diberikan.

Motivasi keempat adalah untuk mendapatkan hiburan, melepas

rasa bosan dan untuk mengisi waktu luang. Motif keempat ini ditunjukkan

dengan adanya keinginan narasumber untuk mendapatkan informasi

hiburan contohnya seperti informsi acara Perayaan Peh Cun, Bantul Expo

dan Jogja Air Show. Selain adanya motivasi untuk mendapatkan

informasi, pada penelitian ini khalayak juga memiliki kebutuhan yang

menjadi faktor pendorong untuk terus menonton program “Taman

Gabusan” di TVRI Yogyakarta yaitu kebutuhan Kognitif.
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B. Saran

Menurut hasil penelitian, keenam pemirsa program “Taman

Gabusan” memiliki motivasi yang sama untuk menonton program “Taman

Gabusan” yaitu ingin mendapatkan informasi. Dari beberapa pertanyaan

yang diajukan oleh peneliti, masing-masing narasumber memiliki jawaban

dan pendapat yang berbeda mengenai program acara “Taman Gabusan”

berkaitan dengan motivasi mereka untuk menonton tayangan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode

In-depth Interview sehingga hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan

oleh peneliti menjadi lebih mendalam dan dapat lebih memahami karakter

dari setiap narasumber. Kendala yang dialami peneliti adalah ketika harus

menunggu untuk melakukan wawancara karena beberapa narasumber

sedang sibuk dan hanya memiliki waktu singkat. Jika teknik pengumpulan

data dilakukan menggunakan focus group disscussion, maka informasi

yang didapatkan akan lebih beragam. Selain itu peneliti juga dapat melihat

berbagai pendapat dari enam narasumber lain dalam waktu bersamaan dan

saling berdiskusi.

Bagi Program “Taman Gabusan” sebagai media lokal daerah

diharapkan untuk mengemas program acara agar lebih menarik serta

menambah tema-tema atau informasi untuk anak muda. Program menarik

tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan tema-tema khusus yang

dapat menyalurkan pendapat dan kreatifitas anak muda. Berdasarkan

kritik dan saran di atas, dari penelitian yang sudah dilakukan diharapkan
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dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya dengan topik

yang sama. Selain itu dengan adanya kritik dan saran yang membangun

dapat memberikan perbaikan bagi penelitian selanjutnya.



 

 

92

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Berdasarkan Buku

Anonim, 2012, Bantul Dalam Angka Tahun 2012, Biro Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Bantul, Bantul.

Ambede, Sam Pareno,2002, Kuliah Komunikasi: Pengantar dan Praktek, Papyrus,

Jakarta.

Burhan,Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, PT Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.

Creswell, John W.2009. Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan

Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Devito, Joseph A. (1978). Communicology: An Introduction to the Study of

Communi-cation, Harper & Row Publisher, New York.

Effendi, Onong Uchjana. 2005. Ilmu Komunkasi Teori dan Praktek, PT. Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Effendy, Onong Uchjana. 2007. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT. Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Emzir.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta.



 

 

93

Handoko.1992.Motivasi: Daya Penggerak Tingkah Laku, Penerbit Kanisius,

Yogyakarta.

Hendriansyah, Hans.2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial,

Salemba Humanika, Jakarta.

Kholil, Syukur, 2006. Metodologi Penelitian Komunikasi, Citapustaka Media,

Bandung.

Kriyantono, Rachmad . 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi, PT Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

Kriyantono, Rachmad. 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi, PT Kencana

Prenada Media Group, Jakarta.

McQuail, Dennis, 2002. Teori Komunikasi Massa, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nurudin, 2008, Sistem Komunikasi Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.

Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa, Bumi Aksara, Jakarta.

Nasution, Zulkarnaen.1993. Sosiologi Komunikasi Massa, Universitas Terbuka,

Jakarta.

Rakhmat Jalalludin. 2001. Metode Penelitian Komunikasi, PT Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Severin, Werner J dan James W. Tankard.2005. Teori Komunikasi. Penerbit

Kencana, Jakarta.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai, LP3ES,

Jakarta.

Vivian John .2008. Teori Komunikasi Massa. PT Kencana Prenada Media Group,

Jakarta.



 

 

94

West,Richard, Lynn H.Turner, 2007. Introducing Comunnication Theory :

Analysis and Application, McGraw Hill, Boston.

Sumber Skripsi

Apriliani, Marchelle Alexandra . 2010. Skripsi : Pengaruh Intensitas Membaca

Majalah Olga Terhadap Kepuasan Siswa SMA Sedes Sapientiae

Semarang.

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Wahyuningtyas, Aprina. 2011. Motif dan Kepuasan Khalayak Terhadap Program

Berita “ Pawartos Ngayogyakarta” Di Jogja TV. Skripsi . Fisip.

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hardian, Christofel Rinaldo. 2001. Skripsi: Motivasi Khalayak Menonton

Program Acara Pas Mantab. Yogyakarta:Fisip. Universitas Atma

Jaya.

Sumber Internet

http : //www.tvri.co.id/TELEVISI REPUBLIK INDONESIA/30 Juni 2014.

https://www.google.co.id/search?q=Definisi Khalayak Menurut Para

Ahli/September 2014.

https://www.google.co.id/search?q=Pengertian Khalayak/September 2014.



 

 

95

LAMPIRAN



 

 

96

KUESIONER DATA RESPONDEN

Saya Francisca Amalia Inkaristi, Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sedang melakukan penelitian mengenai

Motivasi Khalayak Terhadap Program Acara “Taman Gabusan” di TVRI Jogja.

Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Anda untuk meluangkan waktu mengisi

lengkap data responden ini. Data yang anda berikan dalam kusioner ini hanya

akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja serta terjamin

kerahasiaanya. Atas kerjasama dan bantuan anda, saya ucapkan terima kasih

I. Deskripsi Responden.

Nama :

Alamat :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pedidikan :

Pekerjaan :

II. Intensitas Menonton

Berikut ini merupakan pertanyaan mengenai intensitas menonton “ Taman

Gabusan” .

1. Apakah anda pernah menonton acara “ Taman Gabusan” di TVRI

Jogja?

a. Pernah.

b. Tidak pernah.

c. Kadang-kadang.
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2. Dari mana anda mengetahui program acara “Taman Gabusan” di

TVRI Jogja?

a. Teman.

b. Tahu Sendiri.

Lain-lain sebutkan :

3. Seberapa sering Anda menonton program “Taman Gabusan” di

TVRI Jogja?

a. 1 kali sebulan.

b. 2 kali sebulan.

c. 3kali sebulan.

d. Tidak pernah.

4. Setiap jam berapa program acara “Taman Gabusan” ditayangkan

di TVRI Jogja?

5. Mengapa anda memilih program acara “Taman Gabusan” di TVRI

Jogja ?

a. Temanya menarik.

b. Narasumbernya menarik.

c. Isi informasinya bermanfaat.

Alasan:
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6. Siapa narasumber yang anda ketahui pada acara “ Taman

Gabusan” di TVRI Jogja ?

7. Siapa tokoh yang anda gemari pada program acara “Taman

Gabusan” di TVRI Jogja?

8. Tema apa yang anda gemari pada program acara “Taman Gabusan”

di TVRI Jogja ?

a. Kemasyarakatan.

b. Kesehatan.

c. Pendidikan.

d. Seni dan Budaya.

e. Hiburan.

f. Pembangunan.

Alasan :
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Daftar Pertanyaan wawancara

1. Apakah ibu/bapak pernah menonton program acara Taman Gabusan?

2. Dari mana ibu/ bapak mengetahui program acara Taman Gabusan?

3. Topik apa yang ibu/ bapak senangi pada program acara taman Gabusan?

4. Siapa narasumber pada acara Taman Gabusan waktu itu?

5. Apakah dengan menonton Taman Gabusan Bapak / Ibu merasa senang?

6. Apa daya tarik dari program Taman Gabusan sehingga anda ingin

menonton?

7. Apakah anda bercerita kepada teman atau saudara tentang informasi pada

program Taman Gabusan?

8. Apa manfaat program Taman Gabusan bagi Bapak/ Ibu?

9. Apakah anda ingin mendapatkan informasi dari program Taman Gabusan?

10. Apakah info yang diberikan program Taman Gabusan memenuhi

kebutuhan informasi anda?
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Transkrip Wawancara

1. Wawancara Pak Naryo (Pegawai Negeri )

No Pertanyaan Jawaban Jenis Motif Kata Kunci

1. Apakah Bapak pernah

menonton program

Taman Gabusan ?

Ya, saya pernah mbak

nonton Taman Gabusan .

2. Tau acara Taman

Gabusan dari siapa

pak?

Saya tau acara Taman

Gabusan dari teman dan

kebetulan saya kan kerja di

Bantul jadi saya tau

program Taman Gabusan.

Personal

Relationship

Saya tau acara

Taman Gabusan

dari teman

3. Kalau bapak tau, berarti

sering ngikuti acaranya

ya pak?

Lumayan mbak kalau ada

tema yang saya suka ya

ngikuti terus kalau pas

nggak ya jarang. Contohnya

seperti tentang teknologi-

teknologi pembuat

pembangkit listrik model-

model yang seperti itu

kurang suka .

4. Oh iya pak saya pernah

itu nonton yang

Saya suka yang tema

budaya, lalu mengenai

Surveillance
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pembangkit listrik bikin

alat untuk pembangkit

listrik, iya sih saya juga

kurang suka pak. Lha

bapak sukanya yang

tema seperti apa pak ?

pendidikan, informasi

seputar bantul sama tentang

kesehatan. Kalau yang saya

suka kemarin pas tema

kesehatan tentang

sumberdaya untuk

penanganan lansia.

5. Wah tema kesehatan ya

pak, waktu itu siapa pak

narasumbernya ?

Narasumbernya dari Komda

Bantul Drs. Wagiyo,SH

sama Pak Suyoto dari Setda

Kabupaten Bantul.Satu lagi

saya kurang ingat.

6. Apa yang dijelaskan

pada tema Lansia

waktu itu pak ?

Gini mbak waktu itu kan

membahas tentang Lansia,

lha saya ini yo sudah mau

pensiun besok saya juga

akan mengalami menjadi

lansia makanya saya tertarik

buat nonton acaranya.

Selain itu kan acaranya sore

jam istirahat sambil leyeh-

leyeh nonton tv lhaa pas

temanya saya tertarik.

Diversion Selain itu kan

acaranya sore pas

dengan lagi

itirahat sambil

leyeh-leyeh ya

nonton tv
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7. Oh gitu pak, lha iya pak

kalau nonton yang

temanya disenengi

mesti nonton sampai

rampung ya pak. Terus

apa yang ingin bapak

dapatkan ketika

menonton acara itu ?

Iya mbak saya nonton

sampai selesai wong seneng

kalau tidak cocok mesti

sudah saya ganti. Saya ingin

dapat informasi mengenai

kegiatan lansia apa saja, kan

dijelasin mbak ada olah raga

senam sehat, Jalan sehat lalu

ada juga rekreasi ke pantai

terus ada sepak bola juga

mbak. Pada intinya kan

menjelaskan bahwa ada

wadah bagi lansia agar

menjadi lansia yang sehat

produktif.

Surveillance acaranya

membahas

mengenai

kegiatan lansia

apa saja kan

dijelasin mbak

ada olah raga

senam sehat,Jalan

sehat lalu ada

juga rekreasi ke

pantai trus ada

sepak bola juga

mbak.

8. Bermanfaat juga ya pak

jadi tau tentang

kegiatan lansia-lansia,

Apa manfaat dari

program taman gabusan

bagi Bapak ?

Yo bermanfaat mbak kan

saya jadi tau kegiatan lansia

itu seperti apa. Dari

program itu kan saya jadi

punya gambaran dan nggak

takut lagi walaupun sudah

lansia besok masih bisa

produktif dengan adanya

Personal

Identity

Yo bermanfaat

mbak kan saya

jadi tau kegiatan

lansia itu seperti

apa. Dari program

itu kan saya jadi

punya gambaran

dan nggak takut
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kegiatan-kegiatan seperti itu

apalagi kan lansia biasanya

Cuma dirumah disini

dijelaskan gimana agar

lansia itu tidak jenuh dan

tetap punya kegiatan yang

menyehatkan dan

menyenangkan.

lagi walaupun

sudah lansia

besok masih bisa

produktif

9. Berarti kalau bapak

dapat info seperti itu

apakah Bapak cerita ke

tetangga atau sodara

yang juga lansia ?

Waktu itu saya sih cerita

mbak kan tetangga saya

kebetulan juga banyak

lansianya. Di desa kan

banyak mbak saya cerita

kalau ada wadah untuk

lansia-lansia bisa kumpul

dan berkegiatan terus tak

ceritain mbak di PKU

Bantul suka ada senam

lansia, lha sopo ngerti pada

trus pengen ikut to mbak.

Personal

relationship

Di desa kan

banyak mbak ya

saya cerita aja

kalau pas saya

nonton itu ada

wadah untuk

lansia-lansia bisa

kumpul dan

berkegiatan terus

tak ceritain mbak

nek di PKU

Bantul suka ada

senam lha sopo

ngerti pada terus

pengen ikut to
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mbak.

10 Iya itu pak bener,

biasanya lansia suka

bosen dirumah kalau

dikasi tau info gitu

mesti ya seneng ya pak

?

Lha pada seneng kalau

lansia kan ya butuh hiburan

juga mbak dengan adanya

info itu bisa kasi tahu ke

tetangga mungkin kalau

mau datang .

11. Apakah dari Program

Taman Gabusan anda

ingin memenuhi

kebutuhan informasi?

Menurut saya sih bagus,

kalau saya kan seneng mbak

nonton acaranya. Tapi

mungkin juga ada yang

tidak suka karena tidak

sesuai dengan karakternya.

Kalau untuk saya pribadi

saya mendapatkan informasi

yang saya suka karena tem-

temanya sesuai dengan apa

yang saya mau.

Surveillance

2. Wawancara Mbak Ochim

NO Pertanyaan Jawaban Jenis Motif Kata

kunci
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1. Apa mbak pernah

menonton program

Taman Gabusan ?

Pernah mbak .

2. Tau acara Taman

Gabusan dari siapa

mbak?

Kebetulan saya suka acara

di TVRI, jaadi saya tahu

ada acara taman gabuasan,

selain itu saya juga suka

yang acara karokean itu di

TVRI dulu kan ada mbak.

3. Berarti mbak sering ya

nonton acara taman

gabusan?

Kadang-kadang mbak kan

saya nggak kerja jadi

waktu saya banyak

dirumah.

4. Apakah dengan

menonton Taman

Gabusan mbak merasa

senang?

Ya seneng mbak, soalnya

kalau ada acara atau

kegiatan contohnya peh

cun lalu waktu itu ada

yang layang-layang dan

pesawat itu mbak kan

biasanya disampaikan

lewat acara. Saya sering

ikut eventnya.

Diversion Ya

seneng

mbak,

soalnya

kalau

ada

acara

atau

kegiatan

contohny

a peh

cun

5. Jogja Air Show itu ya Wah saya nggak apal
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mbak di pantai Depok

ya? Kalau salah satu

tema acara yang mbak

pernah tonton apa?

mbak pokoknya yang

pesawat itu. kalau waktu

itu acaranya tentang Peh

Chun.

6. Saya tau itu mbak

acaranya, kebetulan saya

juga dateng waktu itu

mbak.

Mbak juga datang to pas

acara itu? Kan luamayan

mbak untuk ngisi liburan.

Acaranya kalau nggak

salah 3 hari ada prahu

naga juga.

Diversion Kan

luamaya

n mbak

untuk

ngisi

liburan.

7. Acaranya yang

mengadakan dari dinas

pariwisata Bantul ya

mbak?

Iya dari dinas pariwisata

Bantul mbak setiap taun

kan ada kebetulan rumah

saya daerah Bantul jadi

sering nonton langsung

acara peh cun pengen tau

acara yang taun ini apa

gitu.

8. Apakah dari acara taman

gabusan mbak ingin

mendapat informasi

mengenai acara peh cun?

Ya saya nonton karena

ingin tah informasi kalau

dinas pariwisata ngadain

acara peh cuh selama 3

hari , rangkaian acaranya

Surveillance Ya kasih

informas

i mbak

kalau

dinas
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ada barongsai, lomba-

lomba melukis , tari

macem-macem terus ada

acara pelepasan lampion.

Saya juga kebetulan

pengen lihat mbak, kan

yang tahun lalu nggak

pakai lampion yang

sekarang pakai.

pariwisat

a

ngadain

acara

peh chun

,

rangkaia

n

acaranya

ada

barongsa

i, lomba-

lomba

melukis.

9. Saya ikut itu mbak yang

pas acara terakhir yang

ada pembakaran patung

naga sama lepas

lampion, Apa mbak

ngajak teman atau cerita

tentang event ini?

Waktu itu saya Saya

datang sama suami ada

ponakan sama tetangga.

Saya biasanya kan ramai-

ramai kalau ada acara peh

cun di pantai prangtritis

tetangga juga pada ikut

karena kadang saya cerita

kalau ada event. Acaranya

Personal

relationship

Saya

datang

sama

suami

ada

ponakan

sama

tetangga.

Saya
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cukup menarik, warga

yang datang juga banyak

mbak sampai malam jam

12 malam.

biasanya

kan

ramai-

ramai

kalau

ada

acara

peh cun

di pantai

prangtriti

s

10. Saya juga sampai malam

kok mbak tapi kan

sempet lihat lampionnya

bagus. Apakah dengan

acara taman gabusan

mbak dapat manfaat ?

Iya mbak justru itu yang

saya pengen lihat terakhir

ya pas lampion itu. Untuk

informasi sih sudah cukup

bermanfaat mbak apalagi

informasi acara-acara

yang menarik dan

diadakan di Bantul mesti

orang seperti saya pengen

tau ada acara apa lagi ya

di Bantul kan termasuk

jadi bisa tau hiburan apa
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aja yang mau

dilaksanakan.

11. Apa manfaat menonton

Taman Gabusan bagi

mbak ?

Manfaatnya saya jadi

makin bangga dengan

Bantul soalnya kan

sekarang sudah lebih maju

banyak desa wisata yang

suka dipromosikan lewat

taman gabusan. Selain itu

saya bisa sering dapat info

acara di pantai-pantai.

Personal

Identity

Manfaat

nya saya

jadi

makin

bangga

dengan

Bantul

soalnya

kan

sekarang

sudah

lebih

maju

banyak

desa

wisata

yang

suka

dipromo

sikan

lewat
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taman

gabusan.

Selain

itu saya

bisa

sering

dapat

info

acara di

pantai-

pantai.

3. Wawancara Bu Septa

No Pertanyaan Jawaban Jenis Motif Kata Kunci

1. Apa Ibu pernah

menonton

program Taman

Gabusan ?

Pernah mbak yang di

TVRI kan

2. Tau acara Taman

Gabusan dari

siapa bu?

Dari suami kebetulan

kerja pegawai di

Bantul jadi pernah

nonton.
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3. Sering nonton

acaranya nggak

bu?

Kadang-kadang mbak,

saya suka yang banyak

berita lokalnya mbak .

4. Oh gitu ya bu?

Apakah ada daya

tarik dari

program Taman

Gabusan?

Ya kalau saya lebih

tertarik yang banyak

beritanya kasih info

acara-acara lokal gitu

mbak. Contohnya acara

peh cun trus layang-

layang kan seneng bisa

ikut serta nonton untuk

hiburan sama anak-

anak.

Diversion lebih tertarik

yang beritanya

kasih info

acara-acara gitu

mbak seperti

peh cun trus

layang-layang

5. Lumayan ya bu

dapat info ada

acara-acara

menarik. Saya

juga suka jalan-

jalan bu sama

kuliner jadi

seneng kalau

dapat info

menarik gitu.

Kalau saya kan cari

hiburan yang deket-

deket mbak kalau ada

di daerah Bantul

menraik ya nonton.

Kegiatan cuma

dirumah paling yo

masak, nganter anak

sekolah, atau ngobrol

sama tetangga.
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Biasanya

kegiatan sehari-

hari ngapain bu?

6. Apakah dari

nonton taman

gabusan ibu

mendapat

informasi ?

Ya informasi tentang

kuliner, kegiatan-

kegiatan yang

dilaksanaan dinas

pariwisata .kayaknya

kemarin itu bahas

Bantul Expo mbak.

mau ada Bantul Expo.

Surveillance Ya informasi

tentang kuliner ,

kegiatan-

kegiatan yang

dilaksanaan

dinas pariwisata

.

7. Oh iya bu saya

dulu pernah tau

Bantul Expo

yang isinya

seperti pameran

itu to bu macem-

macem kayak

sekaten gitu di

depan waterpark

di Bantul di

Pasar Seni

Gabusan ya ?

Laiyo itu mbak disana

saya seneng mbak

nonton disana macem-

macem pameran.

Kerajinan tas keramik ,

guci juga ada. Yo wes

mirip seperti sekaten

tapi ada pameranya

kecil-kecil dari dinas-

dinas gitu.
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6. Menarik ya bu

pameran seperti

kerajinan-

kerajinan,

banyak stand-

stand macam-

macam potensi di

Bantul yang

ditampilkan juga

banyak .

Iya mbak menarik

apalagi sama anak suka

sambil jajan atau main-

main kan modelnya

hampir seperti sekaten.

Dari situ juga bisa

lihat-lihat kalau di

wilayah Bantul

ternyata juga punya hal

unik.

Diversion Iya mbak

menarik apalagi

sama anak suka

sambil jajan

atau main-main

kan modelnya

hampir seperti

sekaten.

7. Iya sekarang kan

Bantul sudah

maju bu, banyak

kuniler enak,

desa wisata juga

bagus-bagus

nggak kalah

dengan daerah

lain seperti

gunung kidul

atau sleman

sekarang juga

sepertinya sudah

Betul mbak kan jadi

ikut seneng kalau

Bantul juga sudah

banyak dikenal apalagi

di taman gabusan. Dari

situ juga

memperomosikan

objek wisata dan

kerajinan. Sekarang

desa-desa itu juga

sudah mulai dikenal

masyarakat luas.
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mulai

berkembang .

8. Apa manfaat

program Taman

Gabusan bagi

Ibu?

Cukup bermanfaat

mbak , saya juga warga

Bantul jadi ingin selalu

melihat perkembangan

berita yang ditampilkan

di taman gabusan

termasuk berita-berita

lokal.

Personal
Identity

Cukup

bermanfaat

mbak , saya

juga warga

Bantul jadi

ingin selalu

melihat

perkembangan

berita

9. Seneng nggak bu

kalau bisa tau

banyak hal, terus

apa Ibu cerita ke

teman gitu ?

Seneng mbak kan saya

bisa berbagi sama

tetangga kasi tau kalau

pas saya nonton TV

ada info seperti itu.

Personal
Relationship

Seneng mbak

kan saya bisa

berbagi sama

tetangga kasi

tau kalau pas

saya nonton

10. Menurut ibu

taman gabusan

itu programnya

seperti apa sih ?

Sudah baik mbak ,

tidak hanya

menganggat tema-tema

sosial, budaya tapi juga
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banyak tema diangkat

sehingga yang nonton

itu nggak cuma sekedar

nonton tapi dapat

infomasi yang

bermanfaat.

4. Wawancara Pak Setiawan

NO Pertanyaan Jawaban Jenis motif Kata kunci

1. Pak setiawan

pernah nonton

taman gabusan pak

?

Pernah mbak.

2. Apa yang menarik

dari program

taman gabusan?

Ya kebetulan aja mbak

riris lagi santai sama

anak istri kebetulan lagi

pas nonton lha acaranya

pas menarik tentang

pendidikan untuk

sukses UNAS .

Diversion Ya kebetulan

aja mbak riris

lagi santai

sama anak

istri

kebetulan

lagi pas

nonton lha

acaranya pas

menarik
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3. Lha kok nonton

tema pendidikan

pas UNAS pak

kenapa?

Lha waktu itu sore-sore

lagi kumpul sama anak

istri trus iseng-iseng

nonton tv lha kok ada

acara taman gabusan

temanya Bantul

sukseskan UNAS.

Kebetulan Anak saya

kan Kelas 3 SMP mau

masuk SMA ya nonton

aja siapa tahu bisa

bermanfaat buat anak

dan saya.

4. Apa manfaat dari

program taman

gabusan bagi

Bapak ?

Manfaatnya saya jadi

tau mengenai informasi

seluk beluk pendidikan

di Bantul baik dari segi

kualitas dan kuantitas

berkaitan dengan

UNAS yang akan

dilaksanakan. Saya bisa

Personal
Identity

informasi

seluk beluk

pendidikan di

Bantul baik

dari segi

kualitas dan

kuantitas

berkaitan
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tau biaya pendidikan,

ada juga informasi

layonisasi di Bantul

dibagi 2 layon sebelah

barat dan timur itu ada

SMA mana saja jadi

bisa punya gambaran

kalau mau daftar

dimana. Anak saya itu

kan males mbak sudah

saya les kan di Neutron

juga tapi ya gimana

caranya biar Nem bagus

dan bisa masuk SMA

yang di pengeni.

dengan Nem

siswa biaya

pendidikan

5. Apakah info yang

diberikan program

taman gabusan

cukup memenuhi

kebutuhan bapak?

Ya sangat terpenuhi

mbak informasi yang

diberikan, sekarang kan

sistemnya beda seperti

dulu mbak ada yang

pakai online itu kalau

nemnya kecil nanti

semakin turun ya gak

Surveillance
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lolos harus punya

refrensi SMA lain yang

bisa didaftar. Orang tua

juga ikut bingung cari

sekolahan mbak. Ya

saya rasa program

tersebut cukup

memberikan informasi

yang baik salah satunya

informasi layonisasi

dan sekolah-sekolah.

6. Wah iya pak

sekarang

sistemnya kan

online pak, seperti

ponakan saya itu

juga daftar SMP

juga sistemnya

online tapi untung

Nemnya lumayan

jadi bisa masuk

SMA Negeri.

Sekarang kan cari

sekolah susah mbak,

biaya juga mahal. Kalau

anak saya mau daftar di

SMA Negeri ya minta

doanya saja biar bisa

diterima disana mbak.

7. Iya pak saya Saya suka yang dialog
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doakan semoga

bisa lolos. Bapak

kalau nonton

taman gabusan

suka tema-tema

yang seperti apa

pak ?

mbak yang ngisi juga

dari dinas –dinas sambil

nonton bisa memantau

gimana jalannya

pemerintahan Bantul

apa saja kegiatan yang

akan di laksanakan

dinas-dinas.

8. Pernah datang di

studio atau telpon

di acaranya nggak

pak?

Wah nggak pernah

mbak Cuma seneng

ngikuti aja pas tema-

tema yang menarik.

9. Dengan adanya

tema tentang

Bantul sukses kan

UNAS , apakah

Bapak berbagi info

tersebut dengan

orang lain?

Berbagi ya dengan yang

sama-sama punya anak

lagi mau UNAS mbak ,

ngobrol sekolah mana

biaya berapa, paling ya

dengan yang sama-

sama anaknya mau

UNAS mbak

Personal
Relationship

Berbagi ya

dengan yang

sama-sama

punya anak

lagi mau

UNAS mbak

, ngobrol

sekolah mana

biaya berapa

bagus dimana

fasilitas apa
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aja

10. Bapak ada

pendapat atau

saran nggak untuk

program taman

gabusan ?

Menurut saya sudah

lumayan, hiburan nya

juga ada dari keroncong

terus kalau mau kasi

opini juga bisa lewat

telpon .

5. Wawancara Bu Asri

No Pertanyaan Jawaban Jenis Motif Kata Kunci

1. Pernah tau acara

taman gabusan

bu?

Pernah mbak

kebetulan saya sering

lihat.

2. Apa yang ibu suka

dari acara taman

gabusan?

Temanya cukup

menarik mbak,

beragam , ada tema

yang bisa jadi

inspirasi kayak pas

tema Kartini itu bahas

semangat kartini

dalam upaya

memberdayakan

Diversion tema yang bisa

jadi inspirasi

kayak pas tema

Kartini itu

bahas semangat

kartini dalam

upaya

memberdayakan

perempuan itu
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perempuan itu kan

menarik mbak di kasi

tau upaya apa saat ini

yang dilakukan untuk

memberdayakan

perempuan. Sekarang

kan perempuan ya

banyak yang berkarir

dan maju, dari

acaranya saya jadi

dapat inforamsi dan

masukan yang cukup

membuat saya merasa

lebih termotivasi.

kan menarik

mbak di kasi tau

upaya apa saat

ini yang

dilakukan untuk

memberdayakan

perempuan.

3. Pernah ada tema

lain yang ibu suka

nggak dari taman

gabusan ?

Ada mbak, kebetulan

topik ini memang

sempat banyak

dibicarakan oleh

banyak orang, banyak

juga yang masih

bingung, itu tentang

BPJS kartu BPJS
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mbak .

4. Iya bu banyak ya

masyarakat yang

masih pengen tau

gimana caranya

bikin BPJS atau

cara nyarinya

gimana kalau dulu

kan askes ya bu ?

di panti rapih saja

sudah nggak

nerima bu repot

katanya waktu

saya pernah

kesana.

Iya mbak BPJS kan

dulu itu juga ada

semacam jamkesda,

jamkesmas,

sebelumnya lagi askes

lha ini BPJS, di

taman gabusan

kebetulan disitu ada

bahas mengenai BPJS

. temanya sosialisasi

BPJS di kabupaten

Bantul .

5. Iya bu penting

juga mengetahui

tentang kartu

BPJS kan banyak

juga orang yang

butuh. Kapan itu

bu acaranya yang

Waktu itu bulan

Januari mbak

narasumbernya kalau

tidak salah pak doni

Hendrawan dari BPJS

Yogyakarta.
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bahas BPJS

6. Apakah dengan

program taman

gabusan Ibu ingin

mendapatkan

informasi

mengenai BPJS ?

Ya saya ingin dapat

informasi mengenai

sosialisasi BPJS.

Informasi dimana

rumah sakit yang

dapat menerima kartu

BPJS. BPJS kan kartu

baru mbak jadi

dijelaskan juga

caranya agar bisa

punya BPJS dengan

sosialisasi itu kan jadi

lebih paham dan jelas

mengenai BPJS.

Surveillance Informasi

dimana rumah

sakit yang dapat

menerima kartu

BPJS. BPJS kan

kartu baru mbak

jadi dijelaskan

juga caranya

agar bisa punya

BPJS dengan

sosialisasi itu

kan jadi lebih

paham dan jelas

mengenai BPJS.

7. Cukup lengkap ya

berarti bu

infomasi yang

disampaikan pada

acara?

Ya cukup lengkap

mbak, sebagian

masyarakat apalagi

yang kurang mampu

pasti masih belum

jelas mengenai BPJS

ini jadi cukup
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membantu masyarakat

yang belum mengerti

mengenai prosedur

buat BPJS .

8. iya bu, yang

kurang mampu

kalau pakai BPJS

kan bisa bener-

bener gratis.

Bagus itu bu kalau

ada acara yang

menayangkan

sosialisasi BPJS

bisa sangat

membantu

masyarakat.

Ya mbak wong

sekarang juga banyak

to warga yang kurang

mampu jadi mereka

pengen tau gimana

bisa dapat BPJS. Lha

tetangga saya aja

masih ada yang belum

ngerti gimana dapat

BPJS kok mbak.

9. Apakah dengan

informasi itu ibu

bercerita ke

tetangga ?

Ya kemarin sih saya

kasih tau gimana dan

rumah sakit mana

yang melayani BPJS.

Paling tidak kan saya

Personal

Relationship

kemarin sih

saya kasih tau

gimana bisa

dapat dan

rumah sakit
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berbagi apa yang saya

tau to mbak namanya

juga tetangga kalau

nggak tau ya saya kasi

tau .

mana yang

melayani BPJS.

10. Apakah ada

manfaat dari

menonton

program taman

gabusan bagi ibu?

Bagus sih mbak

apalagi sekarang

sudah jarang yang

nonton TVRI dengan

adanya taman gabusan

apalagi infonya juga

seputar Bantul,

kebetulan saya juga

orang Bantul ya

sekaligus saya dapat

memantau gimana

perkembangan berita

yang ada di daerah

lokal terutama Bantul.

Personal

Identity

6. Wawancara Pak Nuryono
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No Pertanyaan Jawaban Jenis Motif Kata Kunci

1. Bapak pernah

nonton Taman

Gabusan?

kadang-kadang mbak

2. Kalau pernah

apakah daya tarik

dari acara taman

gabusan?

Ada mbak, ini saya

cerita ya mbak

berkaitan dengan

taman gabusan. jadi

saya kan kerja di

pencatatan sipil dan

kebetulan ada acara

taman gabusan yang

temanya E-KTP,

kebetulan karena

berkaitan dengan

pekerjaan makanya

saya seneng ngikuti

acara itu apalagi

sekalian di syuting di

studio mbak .

Diversion jadi dulu saya

kan pernah

kerja di

pencatatan sipil

dan kebetulan

ada acara taman

gabusan yang

temanya E-

KTP lha

kebetulan

karean

berkaitan

dengan

pekerjaan

3. Oh dulu bapak di

pencatatan sipil,

Cukup memberikan

informasi mbak kan

Surveillance Ya memberikan

sosialisasi
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lalu Apakah

informasi dari

acara memenuhi

kebutuhan

informasi Bapak?

ada sosialisasi juga

gimana cara ngurus

E-KTP lalu ada juga

membahas mengenai

akte berkaitan dengan

informasi

kemasyarakatan mbak

mengenai E-KTP .

gimana cara

ngurus E-KTP

lalu ada juga

membahas

mengenai akte

berkaitan

dengan

informasi

kemasyarakatan

4. Apa ada manfaat

dari acara taman

gabusan bagi

Bapak?

Iya manfaatnya jadi

tau beberapa hal salah

satunya kalau mau

fotocopy E-KTP kan

tidak boleh sering di

fotocopy nanti akan

merusak data yang

ada jadi ada

penerangan tentang

hal itu lalu

menjelaskan

kepengurusan akte

yang telat bagaimana

Personal

Identity

Iya contohnya

seperti kalau

mau fotocopy

E-KTP kan

tidak boleh

sering di

fotocopy nanti

akan merusak

data yang ada

jadi ada

penerangan

tentang hal itu

lalu
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mengurus akte ya kita

–kira isinya seperti

itu.

menjelaskan

kepengurusan

akte yang telat

bagaimana

mengurus akte

ya kita –kira

isinya seperti

itu.

5. Bapak disana

sebagai

narasumber pak ?

Bukan mbak,

kebetulan saja saya

diundang menghadiri

acara tersebut di

taman gabusan yang

jadi narasumber

disana Bapak

Susanto.

6. Saya kira bapak

jadi narasumber

disana. Saya itu

juga E-KTPnya

saya scan sekali

jadi kalau perlu

Oh nggak mbak saya

cuma datang aja di

studio. Lebih baik

gitu mbak jadi tidak

telalu banyak di

fotocopy takutnya
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apa-apa tidak

banyak fotocopy.

nanti data rusak.

7. Apakah Bapak

menyampaikan

tentang hal itu

kepada teman atau

tetangga yang

belum paham

mengenai E-KTP

atau proses akte?

Karena saya dari

pencatatan sipil

otomatis apa yang

saya pelajari yang

saya ketahui saya

bagi. Hal seperti itu

kan umum ya mbak

semua masyarakat

pasti pernah

mengalami bingung

masalah

kepengurusan akte

atau akte yang telat

atau tentang KTP .

Personal

Relationship

Karena saya

dari pencatatan

sipil otomatis

apa yang saya

pelajari yang

saya ketahui

saya bagi.

8. Pak selain

berkaitan dengan

pekerjaan, apa

informasinya

Yang utama itu tadi

mbak karena kadang

informasi yang

disampaikan di acara

Surveillance



 

 

130

memenuhi

kebutuhan bapak?

kan yang ngisi SKPD

Bantul jadi ya saya

bisa melihat informasi

yang disampaikan

.Bagi saya sih

memenuhi kebutuhan

saya salah satunya

juga tidak hanya

tentang masalah

EKTP namun juga

informasi kuliner

seperti yang

ditayangkan bulan

maret kemarin ada

tentang kuliner unik.

9. Menurut bapak

acara taman

gabusan itu

menginspirasi

bapak nggak sih ?

Tergantung mbak

kalau untuk saya sih

yang cocok ya

segmen Talk Show

dengan narasumber

tentang informasi

kemasyarakatan ya

bantul lah

mbak yang ada

kaitan dengan

pekerjaan .
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seputar bantul lah

mbak yang ada kaitan

dengan pekerjaan .

10. Bapak ada saran

atau pendapat

tentang program

taman gabusan

nggak pak ?

Untuk taman gabusan

agar bisa diperkaya

tem-tema yang

diangkat terutama

tema yang

menginspirasi bagi

anak muda, apalagi

sekarang model acara

seperti taman gabusan

kan kurang diminati

tapi kalau diambil

positifnya tentu pasti

ada yang bermanfaat.

Sebaiknya jika

segmentasinya untuk

umum ya tema-

temanya diperkaya

agar lebih banyak jadi

tidak hanya bapak-
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bapak atau ibu tapi

juga untuk anak –

anak muda yang

nonton.


