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BAB II 

TEMUAN PENELITIAN ANALISIS KEMAMPUAN PUBLIC 

SPEAKING DAN KOMUNIKASI KONVERGENSI HOST PADA 

ACARA TALK SHOW MATA NAJWA METRO TV 

 

Pada bab ini diuraikan hasil temuan penelitian Analisis Kemampuan Public 

Speaking dan Komunikasi Konvergensi Host pada Acara Talk Show Mata Najwa 

Metro TV dalam bentuk diagram dan tabel. Penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner dan juga wawancara (sebagai penambah data) pada 100 orang responden 

yang menonton Mata Najwa, dan pendekatan kualitatif yang dilakukan  kepada 2 

orang responden dengan wawancara mendalam atau indepth interview. 

 

2.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan 

apakah valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan- pertanyaan 

pada kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur melalui kuesioner 

tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara 

masing-masing skor item dengan total skor variabel, jika korelasi antara masing-
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masing indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil yang signifikan, 

maka masing- masing indikator pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2011: 54- 55). 

 Sebagai dasar pengambilan keputusan terdapat acuan  yang dapat digunakan 

untuk membuat kesimpulan terhadap uji validitas yang dilakukan:  

1. Jika r hitung > dari r tabel, maka kuesioner dinyatakan valid. 

2. Jika r hitung < dari r tabel, maka kuesiner dinyatakan tidak valid.  

 

2.1.1 Uji Validitas Variabel Kemampuan Public Speaking  

Hasil uji validitas variabel kemampuan public speaking melalui aplikasi SPSS 

dapat dilihat di lampiran. Kemudian, untuk mengetahui apakah masing- masing 

pertanyaan tersebut valid, maka kita akan membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel. Nilai r hitung dapat kita ketahui dari hasil output SPSS di atas, 

sedangkan nilai r tabel dapat kita ketahui dari tabel distribusi nilai r tabel dengan 

signifikansi 5 persen (lihat lampiran).  

Berdasarkan tabel distribusi r tabel tersebut, dapat diketahui nilai r tabel untuk 

jumlah responden 100 dengan signifikansi 5% adalah 0,195. Data tersebut 

disajikan dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan  

Public Speaking Najwa Shihab 

Nama Item r hitung r tabel Keterangan 

Pertanyaan 1 0,330 0,195 Valid 

Pertanyaan 2 0,335 0,195 Valid 

Pertanyaan 3 0,492 0,195 Valid 

Pertanyaan 4 0,250 0,195 Valid 

Pertanyaan 5 0,404 0,195 Valid 

Pertanyaan 6 0,410 0,195 Valid 

Pertanyaan 7 0,573 0,195 Valid 

Pertanyaan 8 0,537 0,195 Valid 

Pertanyaan 9 0,466 0,195 Valid 

Pertanyaan 10 0,464 0,195 Valid 

Pertanyaan 11 0,581 0,195 Valid 

Pertanyaan 12 0,560 0,195 Valid 

Pertanyaan 13 0,374 0,195 Valid 

Pertanyaan 14 0,485 0,195 Valid 

Pertanyaan 15 0,520 0,195 Valid 

Pertanyaan 16 0,448 0,195 Valid 

Pertanyaan 17 0,378 0,195 Valid 
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Pertanyaan 18 0,200 0,195 Valid 

Pertanyaan 19 0,443 0,195 Valid 

Pertanyaan 20 0,443 0,195 Valid 

Pertanyaan 21 0,277 0,195 Valid 

Pertanyaan 22 0,325 0,195 Valid 

Pertanyaan 23 0,388 0,195 Valid 

Pertanyaan 24 0,551 0,195 Valid 

Pertanyaan 25 0,506 0,195 Valid 

Pertanyaan 26 0,208 0,195 Valid 

Pertanyaan 27 0,297 0,195 Valid 

Pertanyaan 28 0,267 0,195 valid 

Pertanyaan 29 0,457 0,195 Valid 

Pertanyaan 30 0,537 0,195 Valid 

Pertanyaan 31 0,380 0,195 Valid 

Pertanyaan 32 0,360 0,195 Valid 

 

 

2.1.2 Uji Validitas Variabel Komunikasi Konvergensi 

Berikut ini hasil uji validitas variabel kemampuan Komunikasi konvergensi  melalui 

aplikasi SPSS, sama seperti uji validitas variabel sebelumnya, Berdasarkan tabel 



51 
 

distribusi r tabel tersebut, dapat diketahui nilai r tabel untuk jumlah responden 100 

dengan signifikansi 5% adalah 0,195. Data tersebut disajikan dalam tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 2.2 

Uji Validitas Variabel Komunikasi Konvergensi Najwa Shihab 

 

 

Tabel di atas menunjukkan korelasi antara masiang- masing pertanyaan dengan total 

skor dalam penelitian adalah signifikan (ditandai dengan bintang). Untuk mengetahui 

valid tidaknya masing- masing pertanyaan, selanjutnya kita harus membandingkan 
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nilai r hitung dengan nilai r tabel. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa 

nilai r tabel untuk jumlah responden 100 dengan signifikansi 5% adalah 0,195, 

sehingga r hitung harus lebih besar dari 0,195 untuk dinyatakan valid. Berikut 

disajikan dalam tabel:  

               Tabel 2.3  

             Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi Konvergensi 

Nama Item r hitung r tabel Keterangan 

Pertanyaan 33 0,580 0,195 Valid 

Pertanyaan 34 0,469 0,195 Valid 

Pertanyaan 35 0,518 0,195 Valid 

Pertanyaan 36 0,428 0,195 Valid 

Pertanyaan 37 0,474 0,195 Valid 

Pertanyaan 38 0,303 0,195 Valid 

Pertanyaan 39 0,448 0,195 Valid 

Pertanyaan 40 0,472 0,195 Valid 

Pertanyaan 41 0,531 0,195 Valid 

Pertanyaan 42 0,302 0,195 Valid 

Pertanyaan 43 0,349 0,195 Valid 

Pertanyaan 44 0,345 0,195 Valid 

Pertanyaan 45 0,533 0,195 Valid 
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2.2 Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang 

digunakan reliable atau tidak. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban 

responden dari waktu ke waktu konsisten terhadap pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Jika Cronbach Alpha (α) menunjukkan angka > 0,60 

maka variabel dalam kuesioner dinyatakan reliable (Ghozali, 2009: 45-

46).  

2.2.1 Uji Reliabilitas Kemampuan Public Speaking Najwa Shihab 

Tabel 2.4  

Uji Reliabilitas 

Kemampuan Komunikasi Public Speaking Najwa Shihab 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha (α) Kemampuan 

Public Speaking Najwa Shihab adalah 0,839. Berdasarkan ketentuan yang sudah 

disebutkan sebelumya, maka 0,839 > 0,60. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan yang mewakili variabel kemampuan Public Speaking Najwa Shihab 

dinyatakan reliable. 
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2.2.2 Uji Reliabilitas Kemampuan Komunikasi Konvergensi 

Najwa Shihab 

Berikut ini hasil uji reliabilitas kemampuan komunikasi konvergensi 

Najwa Shihab menggunakan aplikasi SPSS:  

Tabel 2.5 

Uji Reliabilitas 

Kemampuan Komunikasi Konvergensi Najwa Shihab 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha (α) 

Kemampuan Komunikasi Konvergensi Najwa Shihab adalah 0,654. Berdasarkan 

ketentuan yang sudah disebutkan sebelumya, maka 0,654 > 0,60. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan yang mewakili variabel kemampuan komunikasi 

konvergensi Najwa Shihab dinyatakan reliable. Selanjutnya merupakan uraian hasil 

pencarian data di lapangan.  

2.3. Kemampuan Public Speaking  

2.3.1 Penemuan 

 Indikator yang pertama dalam penilaian kemampuan public speaking adalah 

penemuan, penemuan di sini maksudnya adalah berkaitan dengan konstruksi atau 

penyusunan dari sebuah argumen yang relevan dengan tujuan dari public speaking. 

Mencakup hal-hal yang bisa membuat sebuah pidato atau public speaking itu menjadi 
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lebih kuat dan persuasif. Dibawah ini terdapat hasil pengukuran dari indikator 

penemuan: 

 

Diagram 2.1 

Penilaian Terhadap Tema Talk show Mata Najwa 

 

 

Diagram 2.1 menunjukkan bahwa dari 100 responden, separuh lebih menyatakan 

setuju bahwa tema yang dibawakan Najwa Shihab itu selalu menarik. Terdapat 

beberapa alasan yang menjadi jawaban mayoritas dari responden, diantaranya adalah 

karena topik-topik yang diangkat adalah masalah yang sedang diperbincangkan atau 

up to date, menarik, dan bisa menggali informasi yang belum terungkap. Sedangkan 

sebanyak 5% yang menyatakan tidak setuju adalah karena faktor selera, terkadang 

suka terkadang tidak.  
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Diagram 2.2 

Penilaian Terhadap Mata Najwa Mewakili Kepentingan Publik 

 

 

Diagram 2.2 menunjukkan bahwa selisih antara yang menyatakan setuju dan tidak 

setuju bahwa tema- tema yang dibawakan Najwa Shihab menyangkut kepentingan 

publik terpaut cukup jauh. Responden yang menyatakan setuju, sebagian besar 

menjawab karena memang topik yang diangkat adalah permasalahan yang sedang 

ramai di masyarakat, bersifat umum dan juga Mata Najwa masih dianggap objektif. 

Sedangkan sisanya yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

menganggap bahwa karena pemilik media adalah seorang politisi maka kemungkinan 

memihak kepentingan tertentu itu sedikit banyak pasti ada.  
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Diagram 2.3 

Penilaian Terhadap Najwa Shihab Dalam Penguasaan Materi 

 

 

Dari Diagram di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyetujui bahwa 

penguasaan materi Najwa adalah baik, alasannya adalah dengan penampilan Najwa 

yang cerdas, kritis, dan percaya diri sehingga mempu menyajikan talk show yang 

menarik. 

 

Diagram  2.4 

Penilaian Sikap Persuasif Najwa Shihab  

 

 

Dari pernyataan argumen Najwa Shihab bersifat persuasif sebagian besar responden 

menyatakan setuju, karena ketika menonton tayangan Mata Najwa argumen-argumen 
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yang dilontarkan mengajak penonton untuk berpikiran serupa. Tetapi hampir 

sebagian responden memaknai “persuasif” di sini dengan maksud mengajak untuk ke 

arah yang lebih baik. Sedangkan untuk sisanya yang menyatakan tidak setuju adalah 

karena mereka menganggap itu bukan lah persuasif, tetapi lebih merupakan sikap 

kritis terhadap permasalah yang dibicarakan. 

Diagram 2.5 

Penilaian Kepercayaan terhadap Argumen Najwa Shihab 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempercayai argumen 

dari Najwa Shihab, hal ini karena penyampaianya masuk akal, meyakinkan dan 

sejauh ini argumennya dinilai bisa dipertanggung jawabkan. Sedangkan untuk sisanya 

yang menyatakan tidak setuju beralasan karena argumen adalah opini, dan opini 

setiap orang berbeda-beda, sehingga tidak semua argumen Najwa Shihab bisa 

dipercaya.  
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Tabel 2.6 

Indikator Penemuan 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 17 17 

B 80 80 

CB 3 3 

BU 0 0 

 

Dari Indikator Penemuan, presentase yang terbanyak adalah pada kategori baik, dan 

diikuti sangat baik, sehingga untuk public speaking host Mata Najwa dari segi 

penemuan, adalah sudah baik.  

 

2.3.2 Pengaturan 

Pengaturan adalah indikator kedua dalam public speaking. Pengaturan di sini 

maksudnya adalah berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk 

mengorganisasikan Public Speaking-nya, mulai dari pengantar atau pembukaan, 

batang tubuh hingga kesimpulan. Pengantar berkaitan dengan awalan untuk menarik 

perhatian penonton, menggugah secara emosional dengan menggunakan teknik 

persuasif yang efektif. Kemudian untuk batang tubuh adalah bagian yang mencakup 

argumen-argumen, contoh-contoh, dan detail-detail pendukung untuk menyampaikan 

pemikiran. Terakhir kesimpulan adalah rangkuman poin-poin yang disampaikan 

pembicara dan untuk menggugah emosi khalayak.  
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Diagram 2.6 

Penilaian terhadap Pembacaan Puisi untuk Menarik Perhatian Penonton 

 

 

Diagram 2.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa 

membacakan puisi efektif untuk menarik perhatian penonton, bahkan 34% 

menyatakan sangat setuju. Alasan mereka bermacam-macam diantaranya adalah 

karena puisi yang kritis ditambah rima yang selaras membuat puisi itu lebih 

menyentuh penonton, sehingga menarik untuk didengarkan juga bisa menjadi ciri 

khas Mata Najwa. Tetapi responden yang tidak setuju mengatakan bahwa puisi yang 

dibacakan terkadang terkesan memaksakan dan aneh, dan puisi bukan alasan utama 

untuk tetap menonton Mata Najwa dari awal hingga akhir, melainkan lebih ke topik 

yang dibicarakan. 
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Diagram 2.7 

Penilaian Kemampuan Najwa Shihab menjaga perhatian penonton. 

 

 

Dari Diagram 2.7 jika digabungkan antara responden yang menjawab setuju dan 

sangat setuju hasilnya adalah 92% menyatakan Najwa bisa menjaga perhatian 

penonton tetap tertarik sepanjang acara talk show. Hal ini karena Najwa dinilai bisa 

menjaga dinamika talk show sehingga penonton selalu penasaran sampai akhir acara. 

Sedangkan sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju adalah kadang bosan atau 

karena dari awal tidak tertarik dengan tema yang diperbincangkan.  

 

Diagram 2.8 

Penilaian kemampuan Najwa Shihab mengatur struktur pidato 
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Diagram 2.8 menunjukkan bahwa 96% responden menilai Najwa sudah baik dalam 

menyampaikan pembukaan hingga kesimpulan di talk show Mata Najwa, alasannya 

adalah Najwa bisa menyampaikan baik pembukaan, batang tubuh, maupun 

kesimpulan dengan runtut, sehingga alur acara bisa diikuti penonton dengan baik, 

kemudian ada yang mengatakan bahwa Najwa sudah baik karena persiapannya 

matang, dan juga sudah terbiasa melakukannya. Sedangkan 4% sisanya menyatakan 

Najwa Shihab belum baik dalam menyampaikan pembukaan, batang tubuh, maupun 

kesimpulan.  

Tabel 2.7 

Indikator Pengaturan 

 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 42 42 

B 54 54 

CB 4 4 

BU 0 0 

 

Dari segi pengaturan dalam Public Speaking, penilaian tertinggi adalah pada kategori 

baik, kemudian dengan selisih sedikit diikuti kategori sangat baik. Sehingga untuk 

kategori pengaturan, Public Speaking host Mata Najwa adalah sudah baik.  

 

2.3.3 Gaya 

Indikator ketiga dalam public speaking adalah gaya. Gaya di sini maksudnya adalah 

pengunaan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu, termasuk di 

dalamnya adalah pemilihan kata atau diksi, dan kepantasan kata.  
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Diagram 2.9 

Penilaian Kesopanan Diksi Bahasa Indonesia Najwa Shihab 

 

 

Diagram 2.9 menunjukkan bahwa presentase tertinggi adalah pada jawaban setuju. 

Berdasarkan wawancara alasan mereka menjawab setuju adalah karena Najwa dinilai 

sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan disesuaikan dengan 

siapa yang diajak berbicara. Kemudian yang menyatakan tidak setuju, alasan mereka 

adalah karena biasa saja, tetapi bukan berarti kasar.  

 

Diagram 2.10 

Penilaian kejelasan  diksi  yang digunakan Najwa Shihab 
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Secara keseluruhan, Diagram 2.10 menunjukkan bahwa jawaban responden adalah 

cenderung menyetujui jika Najwa menggunakan pilihan kata yang sederhana, hal ini 

adalah karena para responden bisa memahami dengan baik ketika menonton tayangan 

Mata Najwa, selain mudah dipahami . 

Diagram 2.11 

Penilaian terhadap Diksi Najwa Shihab yang Menyudutkan 

 

 

Dari Diagram 2.11 dapat diketahui bahwa responden cenderung menyetujui bahwa 

pilihan kata yang menyudutkan, menyindir, dan memprovokasi itu tidak masalah 

ketika dalam talk show, dan bahkan dianggap daya tarik menonton Mata Najwa 

adalah karena hal tersebut. Tetapi hal ini adalah sebatas jika pilihan kata yang 

menyudutkan, menyindir tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi guna 

mengungkapkan kebenaran. Apalagi jika narasumber yang diundang itu cenderung 

berbelit-belit ketika menjawab atau tidak mau memberikan jawaban secara jelas. 

Sedangkan untuk sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju adalah karena 

menganggap hal tersebut kurang etis dan bisa menyinggung narasumber.  
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Diagram 2.12 

Penilaian terhadap Gaya Bahasa Kritis Najwa Shihab. 

 

 

Diagram 2.12 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui bahwa gaya 

bahasa Najwa Shihab cenderung kritis dan menelanjangi narasumber. Hal tersebut 

sudah menjadi ciri khas Najwa Shihab dalam acara talk show Mata Najwa. Dan 

menurut para responden sifat kritis memang diperlukan untuk mengorek info lebih 

banyak dan lebih dalam dalam talk show.  

 Diagram 2.13 

Penilaian Gaya Najwa Shihab . 

 

 

Pada pernyataan ini memang jawaban responden mayoritas cenderung menyetujui 

jika ciri khas Najwa Shihab dalam Mata Najwa adalah lugas, dan tajam, karan hal ini 
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lah yang bisa membedakan Mata Najwa dengan talk show lain. Dan dengan gaya 

tersebut banyak fakta-fakta tersembunyi yang akhirnya terungkap di Mata Najwa, 

tetapi responden juga banyak memberikan catatan, asalkan tetap memperhatikan kode 

etik menghormati narasumber, tetap berhati-hati supaya tidak melewati batas atau 

bisa menyingung narasumber.  

Tabel 2.8 

Indikator Gaya 

 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 29 29 

B 68 68 

CB 3 3 

BU 0 0 

 

Dari tabel indikator di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator gaya Najwa Shihab 

ketika membawakan acara talk show masuk dalam kategori Baik.  

 

2.3.4 Penyampaian 

Indikator public speaking yang ke-4 adalah penyampaian. Penyampaian di sini adalah 

aspek retorika yang lebih berkaitan dengan presentasi nonverbal dari pembicara, 

seperti kontak mata, tanda vokal, ejaan, intonasi, gerak tubuh, dll.  
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Diagram 2.14 

Penilaian Kelancaran Berbicara Najwa Shihab 

 

 

 

Diagram 2.14 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui kemampuan 

retorika Najwa Shihab bagus. Najwa dinilai selalu lancar dan lantang ketika berbicara 

baik pada saat live di televisi maupun ketika pertunjukan outdoor, hal ini bisa 

dipengaruhi pengalaman dan jam terbang yang sudah tinggi, sehingga Najwa sudah 

terbiasa, dan bisa membawakan berbicara di depan ribuan orang dengan baik.  

 

Diagram 2.15 

Penilaian Dominasi Najwa Shihab dalam Talk Show 
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Dari Diagram 2.15 mayoritas responden menyatakan setuju jika Najwa mendominasi 

talk show adalah sah sah saja. Hal ini karena responden menilai, Najwa yang berperan 

sebagai host berhak memegang kendali acara. Selain itu supaya pertanyaannya 

semakin jelas dan dalam jika pertanyaannya panjang. Kemudian untuk yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju beralasan karena jika pertanyaan dari 

host terlalu panjang maka akan membuat bingung narasumber dan juga penonton. 

Selain itu yang ditunggu penonton adalah jawaban dari bintang tamu, bukan host-nya. 

Diagram 2.16 

Penilaian terhadap Cara Bertanya Najwa Shihab yang Membombardir 

 

 

Diagram 2.16 menunjukkan bahwa antara responden yang setuju dengan yang tidak 

jumlahnya hampir sama porsinya, tetapi lebih cenderung setuju jika Najwa Shihab 

membombardir pertanyaan kepada Narasumber, alasannya karena biasanya Najwa 

Shihab membombardir pertanyaan kepada narasumber itu jika narasumbernya 

menjawab dengan berbelit-belit atau dengan jawaban yang kontroversial sehingga 

memancing Najwa untuk bertanya lagi, sehingga responden disini menilai 

membombardir disini masih dikategorikan wajar karena untuk mengorek informasi. 
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Tetapi di sini banyak responden yang menambahkan bahwa Najwa juga harus tetap 

memperhatikan etika komunikasi. Kemudian untuk sebagian yang menyatakan tidak 

setuju alasannya adalah dianggap kurang sopan, bisa membuat narasumber merasa 

tidak nyaman, kurang memberi kesempatan narasumber untuk menjawab dan lebih 

enak jika pertanyaannya ditanyakan satu persatu. 

 

Diagram 2.17 

Penilaian Terhadap Sikap Najwa Shihab yang Tidak Pernah Puas 

 dengan Jawaban Narasumber. 

 

 

Diagram 2.17 mayoritas setuju jika sebagai host Najwa Shihab bertindak sebagai 

interogator yang tidak pernah puas dengan jawaban narasumber. Hal ini karena 

dianggap sudah tugas Najwa sebagai host untuk memperoleh informasi sebanyak-

banyaknya, walaupun sekali lagi bayak responden yang menambahkan tetapi Najwa 

harus tahu batasan hal yang menyangkut privasi Narasumber. Kemudian untuk sekitar 

tiga puluh persen responden yang menyatakan tidak setuju adalah karena aspek 

kurang sopan dan dinilai bisa menyinggung narasumber.  
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Diagram 2.18 

Penilaian terhadap Sikap Najwa Shihab yang Suka Memotong Jawaban Narasumber. 

 

 

Diagram 2.18 mayoritas responden tidak setuju jika seorang host memotong jawaban 

narasumber. Alasannya adalah tidak etis atau kurang sopan setidaknya biarkan 

narasumber menyelesaikan jawabnnya dulu, karena kalau host memotong tiba-tiba, 

jawaban narasumber juga terpotong sehingga tidak tersampaikan dengan utuh. 

Kemudia untuk sebagian kecil yang menyatakan setuju, alasannya adalah boleh 

memotong asalkan dengan alasan yang jelas dan bahasa yang sopan, misalnya karena 

batasan durasi, atau jawaban melebar dari topik.  

Diagram 2.19 

Penilaian terhadap Sikap Najwa Shihab dalam Memberikan Kesempatan 

Narasumber Menjawab Pertanyaan. 
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Dari Diagram 2.19 mayoritas responden yang menyatakan setuju bahwa sebagai host 

Najwa telah memberikan kesempatan narasumber untuk menjawab dengan porsi yang 

pas. Hal ini karena Najwa dinilai memang sudah seimbang antara bertanya dan 

mendengarkan jawaban, sekalipun dia lebih sering mendominasi tetapi masih 

dianggap seimbang karena disesuaikan dengan komplektisitas pertanyaan. Kemudian 

untuk yang mneyatakan tidak setuju adalah karena Najwa sering memotong jawaban 

narasumber sehingga porsi menjawab si narasumber berkurang. Apalagi jika 

narasumber yang dihadirkan lebih dari satu orang, seringkali ada yang sedikit sekali 

kesempatannya untuk menjawab pertanyaan. 

Diagram 2.20 

Penilaian terhadap Cara Bertanya Najwa Shihab yang Mencecar 

 

 

Pada Diagram 2.20, reponden yang menyetujui dan tidak menyetujui selisih tipis saja. 

Tetapi jawaban mayoritas adalah setuju bahwa Najwa boleh melontarkan pertanyaan 

yang mencecar kepada narasumber, hal ini diperbolehkan tergantung situasi dan 

kondisi selama untuk menggali informasi supaya jelas dan tahu batasannya itu boleh 

boleh saja. Sedangkan untuk responden yang menyatakan tidak setuju adalah karena 
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hal tersebut dianggap kurang menghargai narasumber, jawaban narasumber belum 

tentu salah sehingga tidak harus dicecar. 

Diagram 2.21 

Penilaian Kesopanan Nada Bicara Najwa Shihab 

 

 

Mayoritas responden pada Diagram 2.21 menyatakan tidak sopan ketika Najwa 

Shihab menanggapi jawaban dari narasumber dengan nada yang meremehkan. 

Karena itu tidak etis. Walaupun bisa dibilang sikap Najwa tersebut hanya pada 

konteks tertentu (misal jawaban narasumber berbohong atau tidak masuk akal), tetapi 

bagaimanapaun juga setiap orang tentu tidak mau diremehkan, termasuk narasumber. 

Kemudian sebagian kecil yang menyatakan setuju menilai bahwa sikap Najwa 

tersebut adalah bentuk intimidasi untuk memperoleh jawaban sesuai yang diinginkan 

jadi boleh boleh saja.  

 

 

 

 

3% 

19% 

63% 

15% 
Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju



73 
 

Diagram 2.22 

Penilaian Terhadap Volume Bicara Najwa Shihab 

 

 

Sekitar 95% responden menilai Najwa Shihab sudah mengontrol volume bicara 

dengan baik ketika memandu Mata Najwa. Alasan mereka adalah Najwa sudah biasa, 

dengan pengalaman yang banyak sehingga dia menjadi professional, telihat ketika 

membicarakan topik yang sedih dan jug yang bergembira. Kemudian responden yang 

menyatakan tidak setuju adalah karena Najwa dinilai masih belum bisa mengontrol 

volume suara dengan baik, terlebih jika dia terpancing dengan jawaban narasumber 

yang tidak masuk akal, langsung nadanya menjadi tinggi.  

Diagram 2.23 

Penilaian Kecepatan Berbicara Najwa Shihab 
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Pada Diagram 2.23 mayoritas menilai bahwa kecepatan berbicara Najwa Shihab 

ketika memandu talk show adalah sudah baik. Alasanya adalah mereka bisa 

mengikuti dan memahami apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab. Kemudian untuk 

sebagian kecil yang tidak setuju beralasan karena terkadang Najwa berbicara terlalu 

cepat seperti terburu-buru ingin menyelesaikan pertanyaannya karena tidak sabar 

mendengar jawaban narasumber.  

Diagram 2.24 

Penilaian Kejelasan Intonasi Najwa Shihab Ketika Berbicara 

 

Pada Diagram 2.24 mayoritas responden yaitu mencapai 99% menjawab bahwa 

Najwa Shihab berbicara dengan intonasi yang jelas ketika memandu Mata Najwa. 

Alasannya adalah karena responden bisa mendengar dengan kalimat yang diucapkan 

dan mudah untuk memahami. 
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Diagram 2.25 

Penilaian terhadap Tatapan Tajam Najwa Shihab kepada Narasumber 

 

 

Pada Diagram 2.25 mayoritas responden juga menyatakan jika menatap tajam 

narasumber adalah hal yang masih sopan dilakukan oleh Najwa. Alasannya adalah 

karena memandang mata lawan bicara adalah etika komunikasi, yang berarti tertarik 

dan memperhatikan lawan bicara sedangkan tatapan tajam adalah sebagai bentuk 

penjagaan atau bisa dibilang intimidasi supaya narasumber menjawab dengan jujur. 

Sehingga responden menyatakan hal tersebut sopan. Selain itu tatapan mata Najwa 

Shihab tersebut dianggap sebagai ciri khas sesuai judulnya Mata Najwa. Kemudian 

untuk responden yang menyatakan tidak setuju adalah karena tatapan tajam dianggap 

tidak sopan dan bisa membuat takut.  
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Diagram 2.26 

Penilaian terhadap Sikap Najwa Shihab ketika Mendengarkan Narasumber 

sambil bertopang dagu dan mencondongkan posisi duduk ke depan 

 

 

Pada Diagram 2.26 sebagian kecil responden menyatakan bahwa mencondongkan 

badan dan bertopang dagu adalah hal yang tidak sopan, tetapi mayoritas yang lain 

menyatakan setuju karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk sikap Najwa yang 

sedang memperhatikan narasumber dan mencerna jawaban narasumber, meskipun 

untuk beberapa orang itu akan membuat risih atau tidak nyaman.  

Diagram 2.27 

Penilaian terhadap Sikap Najwa Shihab yang Suka Mengeryitkan Dahi ketika 

Mendengarkan Jawaban Narasumber 
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Pada Diagram 2.27 diatas hanya 20% reponden saja yang menyatakan bahwa 

mengeryitkan dahi ketika mendengar jawaban narasumber dianggap kurang sopan 

dan meremehkan. Mayoritas responden menganggapnya sebagai bentuk spontanitas 

dari Najwa ketika mendengar jawaban yang aneh, membingungkan atau tidak masuk 

akal, atau secara tersiratnya mengatakan “masa sih seperti itu? dan meminta 

penjelasan lebih lanjut kepada narasumber. 

Diagram 2.28 

Penilaian terhadap Sikap  Najwa Shihab  yang sering Berbicara sambil Menunjuk-

nunjuk Narasumber 

 

 

Diagram 2.28 menunjukkan jawaban mayoritas dari responden adalah menyatakan 

bahwa berbicara sambil menunjuk-nunjuk adalah hal yang tidak sopan. Alasannya 

adalah sikap tersebut tidak sopan, bisa diartikan mengintimidasi, memprovokasi, atau 

bahkan menyalahkan narasumber sehingga tidak baik kalau dilakukan. Sedangkan 

sebagian kecil lainnya menganggap hal demikian masih dalam batas wajar 

kesopanan. 
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Diagram 2.29 

Penilaian terhadap Kontrol Emosi Najwa Shihab ketika Talk Show 

 

 

Pada Diagram 2.29, sebagian besar responden menilai bahwa Najwa sudah baik 

mengatur emosinya, alasannya adalah Najwa selalu terlihat tenang dan kalem yang 

mencerminkan pengelolaan emosi yang sudah matang. Tetapi sebagian yang 

menyatakan tidak setuju beralasan bahwa walaupun Najwa terlihat tidak marah tetapi 

seringkali nada suaranya menjadi tinggi karena suatu hal, seperti ketika 

narasumbernya menjengkelkan.  

Diagram 2.30 

Penilaian terhadap Kesopanan Busana Najwa Shihab 

 

 

Pada Diagram 2.30 99% responden menyatakan setuju jika cara berpakaian Najwa 

Shihab ketika memandu talk show adalah sopan dan modis. Alasan responden adalah 
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Najwa selalu memakai pakaian yang rapi tidak lusuh, formal tapi trendy sehingga 

enak dipandang. 

Tabel 2.9 

Indikator Penyampaian 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 4 4 

B 87 87 

CB 9 9 

BU 0 0 

 

Pada indikator penyampaian ini, meskipun di beberapa pertanyaan menyatakan tidak 

setuju, tetapi secara keseluruhan penyampaian public speaking host Mata Najwa 

adalah masuk kategori baik.  

 

2.3.5 Ingatan 

Ingatan adalah indikator ke-5 dalam public speaking. Ingatan yang dimaksud 

di sini adalah berkaitan dengan usaha-usaha pembicara untuk menyimpan informasi 

untuk public speaking. Seorang public speaker harus memiliki pemahaman dengan 

materi dan menghafal banyak hal sebelum ia benar-benar berbicara.  
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Diagram 2.31 

Penilaian terhadap Daya Ingat Najwa Shihab 

 

 

Mayoritas responden dalam Diagram 2.31 menyatakan bahwa Najwa mengingat 

dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan materi. Hal ini dikarenakan Najwa sudah 

mempersiapkan dengan matang, selain itu ketika talk show berlangsung Najwa juga 

membawa catatan-catatan yang akan membantunya dalam memandu talk show. 

Diagram 2.32 

Penilaian terhadap Najwa Shihab yang membawa  alat bantu catatan ketika memandu 

talk show. 

 

 

Pada Diagram 2.32 98% responden juga menjawab setuju jika Najwa membawa 

catatan materi talk show. Alasannya adalah kalau menghafal semua pasti kesulitan 

tetapi Najwa perlu memahami materinya dan ketika tampil dibantu dengan catatan itu 
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maka argument yang disampaikan akan lebih akurat karena dibantu dengan data 

maupun pedoman yang telah disiapkan oleh crew Mata Najwa. Seperti beberapa 

contohnya adalah ketika ditayangkan data-data perdagangan orang pada episode 

Yang Bertahan Hidup. Selain itu ketika Najwa menyebutkan nama seseorang, 

jabatan, daftar pertanyaan atau kutipan perkataan seseorang seringkali dilakukan 

sambil melihat catatan, seperti pada episode bertaruh di Jakarta dimana Najwa 

menyebutkan kutipan beberapa tokoh mengenai pencalonan Agus Harimurti 

Yudhoyono di pilgub DKI. 

 

Tabel 2.10 

Indikator Ingatan 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 24 24 

B 69 69 

CB 7 7 

BU 0 0 

 

Pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa untuk indikator ingatan dalam ber-public 

speaking, Najwa Shihab masuk dalam kategori baik. 

Tabel Indikator 2.11 

Kemampuan Public Speaking 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 12 12 

B 88 88 

CB 0 0 

BU 0 0 
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Secara keseluruhan, kemampuan public speaking host Mata Najwa yaitu Najwa 

Shihab adalah termasuk kategori baik.  

2.4 Komunikasi Konvergensi 

2.4.1 Adaptasi Perilaku 

Indikator pertama dari komunikasi konvergensi adalah adaptasi perilaku yaitu 

bagaimana seseorang menyesuaikan diri baik secara verbal maupun non verbal 

kepada lawan bicaranya. 

 

Diagram 2.33 

Penilaian Mengenai Adaptasi Perilaku Najwa Shihab (Nyambung Ketika 

Berkomunikasi dengan Narasumber) 

 

 
Pada Diagram 2.33 di atas, 97% responden menyetujui bahwa Najwa selalu 

nyambung dengan narasumber siapa saja. Alasannya adalah Najwa dianggap sebagai 

pribadi cerdas yang berpengetahuan luas sehingga bisa membicarakan bermacam 

topik dengan bermacam-macam latar belakang narasumber. Selain itu Najwa juga 

komunikatif sehingga pembicaraan yang dilakukan bisa berjalan efektif. 
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Diagram 2.34 

Penilaian Adaptasi Perilaku Najwa Shihab  

(Penggunaan Kosakata berdasarkan Siapa Lawan Bicara) 

 

 

Pada Diagram 2.34, mayoritas responden menyetujui setuju bahwa Najwa 

menyesuaikan penggunaan kosakata berdasarkan lawan bicaranya. Hal ini karena 

responden menilai bahwa Najwa pandai dalam menyesuaikan diri dengan narasumber 

untuk kelancaran dan kenyamanan komunikasi. 

 

Diagram 2.35 

Penilaian Adaptasi Perilaku Najwa Shihab (Semangat, Sedih, Marah, Terharu 

Menyesuaikan Sikap Lawan Bicara) 
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Sebagian besar responden setuju jika dalam memandu talk show, Najwa 

menyesuaikan terhadap lawan bicaranya. Alasanya adalah memang terlihat seperti 

itu, Najwa dinilai sudah berusaha menunjukkan empati terhadap lawan bicaranya. 

Seperti contohnya pada episode Menghidupkan Teladan dimana putri  Gus Dur, Anita 

Hayatunnufus menangis ketika menceritakan kembali kenangan bersama Gus Dur, 

Najwa pun terlihat menjadi lebih lembut dalam bertanya dan seeakan ikut merasakan 

keharuan itu. Sedangkan untuk sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju adalah 

dengan alasan karena Najwa masih dianggap datar-datar saja reaksinya terhadap 

narasumber. 

Diagram 2.36 

Penilaian Adaptasi Perilaku Najwa Shihab (Kecenderungan mencecar atau 

menyudutkan narasumber dengan reputasi yang buruk) 

 

 

Pada Diagram 2.36 menunjukkan bahwa presentase responden yang menyatakan 

setuju dan tidak setuju bahwa Najwa cenderung mencecar narasumber dengan 

reputasi yang buruk adalah sangat tipis yaitu 51% dan 49%. Untuk yang menyatakan 

bahawa benar cara bertanya Najwa mencecar, alasannya adalah karena jika 
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narasumber dengan reputasi yang buruk tersebut menutup-nutupi sesuatu, mencecar 

adalah sebagai salah satu trik supaya narasumber tersebut menjawab dengan jujur. 

Kemudian yang tidak setuju adalah karena menganggap Najwa masih netral dan fair.  

 

Diagram 2.37 

Penilaian Adaptasi Perilaku Najwa Shihab (Menunjukkan ekspresi wajah seperti: 

mengeryit, tersenyum sinis ketika tidak setuju dengan jawaban narasumber) 

 

 
 

Mayoritas responden mengiyakan bahwa Najwa cenderung menampilkan animasi 

wajah seperti mengeryitkan dahi atau tersenyum sinis saat tidak setuju dengan 

jawaban narasumber. Alasannya adalah karena itu merupakan suatu bentuk reaksi 

untuk menunjukkan keheranan atau untuk mengintimidasi narasumber supaya bisa 

mengoreksi atau menjelaskan lebih lanjut jawaban sebelumnya. Kemudian sebagian 

kecil yang menyatakan tidak setuju adalah karena Najwa dianggap masih datar-datar 

saja ekspresinya.  
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Diagram 2.38 

Penilaian Adaptasi Perilaku Najwa Shihab (Tidak menghargai jawaban narasumber 

yang berseberangan pendapat) 

 

 

Pada Diagram 2.38 mayoritas responden tidak setuju bahwa Najwa cenderung tidak 

menghargai jawaban narasumber yang berseberangan pendapat. Mereka beralasan 

karena Najwa masih dalam batasan menghargai jawaban narasumber, walaupun 

reaksinya kadang kurang sopan. Tetapi hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan 

konfirmasi atau alasan yang kuat dari perbedaan pendapat tersebut. Sedangkan 

sebagian kecil yang menyatakan setuju adalah mereka melihatnya dari ekspresi dan 

cara bertanya Najwa kepada Narasumber yang berbeda pendapat yang dianggap tidak 

sopan, sehingga kurang menghargai.  

Tabel 2.12 

Indikator Adaptasi Perilaku 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 9 9 

B 70 70 

CB 21 21 

BU 0 0 
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Berdasarkan table 2.12, untuk indikator adaptasi perilaku dalam komunikasi 

konvergensi host Mata Najwa adalah masuk kategori baik dengan presentase 70%.  

 

2.4.2 Pertukaran Informasi 

Indikator kedua untuk penilaian komunikasi konvergensi yang dilakukan oleh host 

Mata Najwa yaitu Najwa Shihab adalah dari segi pertukaran informasi. Pertukaran 

informasi di sini maksudnya adalah penilaian bagaimana interaksi awal yang 

dilakukan oleh Najwa Shihab ketika pertama kali bertemu dengan narasumber 

termasuk bagaimana cara Najwa mencairkan suasana.  

Diagram 2.39 

Penilaian terhadap Pertukaran Informasi (Najwa Shihab bisa mencairkan suasana 

dengan narasumber) 

 

 

Terlihat dari diagram 2.39 bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

Najwa sudah menyisipkan guyonan ringan untuk mencairkan suasana. Responden 

berpendapat bahwa itu baik dilakukan supaya acara tidak terlalu kaku, bisa 

menambah akrab dengan narasumber dan penonton juga tidak bosan. Contohnya 
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adalah pada episode Bertaruh di Jakarta, dimana Agus Harimurti Yudhoyono adalah 

narasumbernya. Ketika itu suasana talk show menjadi agak panas karena Agus 

terprovokasi pertanyaan Najwa mengenai pencalonannya dalam pilgub DKI, dan 

kemudian Najwa mencoba untuk bercanda dengan mengatakan, “Silahkan minum, 

kita masih panjang Mas Agus, jangan terlalu emosi di awal, kita masih panjang 

haha…”  

 

Diagram 2.40 

Penilaian terhadap Pertukaran Informasi (Kecenderungan Najwa Shihab yang Lebih 

Tertarik dengan Narasumber yang Memiliki Kesamaan Pandangan) 

 

 

Pernyataan Najwa Shihab lebih tertarik dengan narasumber yang sependapat, banyak 

reponden yang menyatakan tidak setuju alasannya adalah Najwa terlihat berlaku sama 

kepada siapapun narasumbernya, dan malah terlihat seru jika interview dengan 

narasumber yang berbeda pendapat. Sedangkan yang menyatakan setuju cuma selisih 

beberapa persen  saja, beralasan jika narasumber sudah sependapat maka akan lebih 

klop. 
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Diagram 2.41 

Penilaian terhadap Pertukaran Informasi (Cara Bertanya Najwa Shihab Dimulai dari 

Basa-Basi Sebelum Bertanya Serius) 

 

 

Mayoritas responden menyetujui jika Najwa sudah memulai talk show dengan 

pertanyaan yang ringan atau sekedar basa-basi sebelum masuk ke topik masalah yang 

dibicarakan. Alasannya adalah hal tersebut sering terlihat ketika talk show dan itu 

baik dilakukan untuk pemanasan dan supaya bisa menjalin kedekatan dengan 

narasumber. Biasanya Najwa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ringan sekedar 

untuk basa-basi atau untuk menyapa adalah di awal acara, setelah memanggil 

narasumber masuk ruangan. Salah satu contohnya adalah ketika narasumbernya 

adalah Gubernur NTB, M. Zainul Majdi dalam episode Komandan Daerah. Untuk 

memulai talk show, Najwa menyapa beliau dengan sapaan seperti, 

“Assalamu’alaikum, selamat malam… tadi saya sengaja menyebut jelas Tuan Guru 

Bajang, Tuan Guru Muda, karena dulu Kyai, atau masih merasa Kyai atau Gubernur? 

Karena sudah 8 tahun, haha…” 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju adalah karena menilai Najwa kadang 

langsung to the point ke pokok permasalahan. 
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Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju
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Diagram 2.42 

Penilaian terhadap Pertukaran Informasi (Najwa Shihab Mengalami Kesulitan 

menggali informasi narasumber yang pendiam) 

 

 

Pada Diagram 2.42 sebanyak 41% responden menjawab setuju bahwa Najwa 

mengalami kesulitan jika berhadapan dengan narasumber yang pendiam. Alasannya 

Najwa terlihat tidak  mendapatkan banyak informasi. Sedangkan mayoritas jawaban 

setuju, alasannya adalah walaupun mengorek informasi dari narasumber pendiam itu 

susah, tetapi Najwa sudah professional dan mempunyai cara-cara tersendiri sehingga 

bisa memacing narasumber untuk berbicara. Contohnya ketika episode Gibran.  

 

Tabel 2.13 

Indikator Pertukaran Informasi 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 7 7 

B 61 61 

CB 31 31 

SU 1 1 

 

2% 

41% 

54% 

3% 

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju
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Berdasarkan table di atas, indikator pertukaran informasi untuk komunikasi 

konvergensi Najwa Shihab sebagi host Mata Najwa adalah termasuk kategori baik.  

 

2.4.3 Saling Pengertian 

Saling pengertian merupakan indikator ketiga untuk komunikasi konvergensi. Saling 

pengertian di sini maksudnya adalah bagaimana dalam membangun komunikasi itu 

bisa saling memahami dengan lawan bicara.  

 

Diagram 2.43 

Penilaian terhadap Rasa Saling Pengertian (pertanyaan ataupun pernyataan dari 

Najwa Shihab bisa dipahami dengan baik oleh narasumber) 

 

 

Pada tabel diatas jawaban mayoritas adalah setuju, alasannya adalah karena jarang 

ada narasumber yang minta untuk mengulang pertanyaan, dan bahasa yang digunakan 

sederhana, sehingga pertanyaannya jelas. Kemudian untuk sebagian kecil yang 

menjawab tidak setuju adalah karena kadang narasumber bingung, jika pertanyaan 

Najwa terlalu panjang.    
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Diagram 2.44 

Penilaian terhadap Rasa Saling Pengertian (Najwa Shihab bisa memahami pertanyaan 

ataupun pernyataan dari narasumber dengan baik) 

 

 

Mayoritas responden menjawab setuju pada pernyataan 2.44, alasannya adalah karena 

jika Najwa tidak mengerti pasti akan langsung bertanya lagi, sehingga dia selalu 

mengerti. Kemudian untuk sebagian kecil yang menjawab tidak setuju adalah karena 

kadang pertanyaan sama jawaban nggak nyambung. 

 

Tabel 2.14 

Indikator Saling Pengertian 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 10 10 

B 56 56 

CB 34 34 

BU 0 0 

 

Indikator saling pengertian untuk komunikasi konvergensi host Mata Najwa, Najwa 

Shihab adalah masuk kategori baik dengan presentase sebesar 56%. 
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18% 

0% 
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Sangat Tidak Setuju
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2.4.4 Kesepakatan Bersama 

Indikator keempat dalam komunikasi konvergensi host Mata Najwa adalah 

kesepakatan bersama, di sini maksudnya adalah penilaian dalam mencapai 

kesepakatan dengan lawan bicara. 

Diagram 2.45 

Penilaian terhadap Kesepakatan Bersama (Tercapainya kesamaan makna antara 

Najwa Shihab dengan lawan bicara) 

 

 

Pada pernyataan di atas, 44% dan 2% responden tidak setuju jika Najwa Shihab dan 

narasumber selalu bisa mencapai kesamaan makna, karena kadang jawaban dari 

narasumber tidak nyambung, dan juga sulit menyamakan pandangan jika 

narasumbernya keras kepala. Tetapi mayoritas jawaban adalah setuju karena Najwa 

selalu berusaha mengarahkan ke suatu sudut pandang tertentu.  

Tabel 2.15 

Indikator Komunikasi Konvergensi 

Tabel Indikator 

Kategori ∑ % 

SB 5 5 

B 89 89 

CB 6 6 

BU 0 0 
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44% 

2% 

Sangat Setuju
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Secara keseluruhan komunikasi konvergensi host Mata Najwa (Najwa Shihab) adalah 

baik yaitu dengan presentase 89%. 

 

2.5 Studi Kasus Analisis Kemampuan Public Speaking dan Komunikasi 

Konvergensi Host pada Talk Show Mata Najwa Metro TV 

 Pada bagian ini akan diuraikan temuan penelitian dengan pendekatan kualitatif 

yang dilakukan kepada 2 (dua) orang informan yang sesuai, melalui wawancara 

mendalam (indepth interview). Berikut hasil penelitiannya:  

 

2.5.1 Kemampuan Public Speaking dan Komunikasi Konvergensi Najwa Shihab 

 Dalam hal ini, indikator untuk mengukur kemampuan public speaking dan 

komunikasi konvergensi sebenarnya seperti pada pendekatan kuantitatif, tetapi seperti 

yang diuraikan sebelumnya bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

bertujuan untuk melengkapi data kuantitatif, oleh karena itu indikator-indikator 

tersebut ditanyakan secara umum kepada kedua informan, tetapi lebih mendetail 

mengenai apa alasan dibaliknya, atau faktor-faktor pendukungnya.  

 Berkaitan dengan kemampuan public speaking dan komunikasi konvergensi 

host Mata Najwa yaitu Najwa Shihab, secara umum kedua informan menyatakan 

bahwa Najwa memiliki kemampuan public speaking dan komunikasi konvergensi 

yang sudah baik. Seperti penuturan informan di bawah ini: 
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“Kalau menurut saya, dia sudah. Artinya saya pernah liat sendiri ketika 

rekaman di alun-alun Purwokerto, walaupun di rekam, itu kan di depan satu 

lautan manusia, itu kan sudah berbicara di depan publik. Ada noise, ada 

gangguan, ndilalah hujan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan noise-nya 

tinggi sekali, noise-nya makin tinggi, validitasnya makin rendah. Itu kan pasti 

itu. noise-nya tinggi sekali tetapi dia bisa menekan, validitasnya tetep unggul. 

Kalau dia public speaking-nya sudah bagus.“(Informan 1) 

 

Sama halnya dengan jawaban di atas, informan 2 juga mengungkapkan bahwa 

kemampuan Najwa sudah baik.  

“Kemampuan Najwa dari sisi berbicara eee di televisi, dari pengalamannya 

selama ini, eee bagus lah ya, di atas rata- rata ya, nggak semua orang bisa 

tampil, masuk di Metro TV, itu susah ya kan?” (Informan 2) 

  

Tetapi kemudian informan 2 menambahkan bahwa bagaimana suatu stasiun televisi 

mempengaruhi bagaimana kesuksesan suatu program.  

 “Dia punya (Najwa memiliki kemampuan mempengaruhi orang), tapi 

kompleks banget penyebabnya kalo aku bilang, kalo Najwa. Dari sisi apa? Dia 

televisi og,  Metro TV, mau nggak mau kan orang pasti nonton ya kan? Yang nggak 

bagus public speaking-nya atau yang nggak bagus, itu pasti nonton. Itu pertama dia 

dimenangkan oleh itu. Yang kedua, eee materi atau isi yang disampaikan, topik- topik 

yang dia bahas itu juga bukan kerjaan dia sendiri pasti, dia punya tim, iya kan?” 

 

 

2.5.2 Kesopanan dan Etika Komunikasi 

 Kesopanan dan etika komunikasi berkaitan dengan bagaimana pendapat 

informan mengenai nada suara, ekspresi, wajah, maupun gesture tubuh atau meliputi 

komunikasi verbal dan non verbal dari Najwa Shihab ketika memandu talk show. 

Karena seperti yang banyak dikritik masyarakat, Najwa dianggap terlalu 

menelanjangi atau memojokkan narasumber ketika talk show. Mengenai hal tersebut, 
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informan 2 mengiyakan sikap  Najwa  yang menelanjangi narasumber, berikut 

penuturan beliau: 

“iya bener itu kaya “ditelanjangi”. Tapi salahnya siapa? Si narasumbernya 

sendiri yang mau kok, ya kan? Dan Najwa Shihab punya otoritas khusus 

banget, dia mau ngapain aja terserah dia. Kalau nanti penilaiannya itu ada di 

masyarakat luas, para audiences yang nonton, itu urusan lain kan? itu nggak 

penting bagi dia.”(informan 2) 

 

 “Kasus Najwa ini, itu, kompleks banget kalo kamu nanya dari sisi itu, karena 

Metro TV misalnya itu dimana etikanya? Kalau aku melihat secara etika, aku 

nggak suka, aku nggak begitu suka cara- caranya dia memang… Sebenernya 

dari mana itu munculnya? Dari nada suara yang dia gunakan. “Lho Pak, 

kalo gini… giniii… Bapak nggak mau kalo ini, ini…?” kaya Rhoma Irama 

kemaren pernah digituin, aku negeliatnya di youtube sih. Terus siapa 

lagi?....”(iinforman 2) 

 

 

“Dari sisi- kalo aku kan perfeksionis. Ada  beberapa hal yang aku nggak 

terlalu eee suka juga dengan Najwa. Dari sisi “ini gimana?” mesti dia 

mukanya gitu (sambil memperlihatkan ekspresi wajah seperti Najwa Shihab), 

“terus ini ……”  suaranya dia itu agak cukup menganggu, kalo di radio mmm 

dia nggak terlalu bagus, mungkin orang juga nggak akan suka gitu denger 

audio…. Secara teori, Najwa Shihab menjalankan tuh. Misalnya teori dari 

depan dia ngomong paparannya dulu tentang background kenapa dia 

membahas topik ini, terus di akhir, dia ngomong lagi tentang puisi itu gue 

nggak suka juga tu cara dia baca puisi yang akhirannya a-b-a-b itu kan ya, 

sajak a-b-a-b… terlalu lebay, iya. Berarti sama kamu pemikirannya sama 

aku.  Itu terlalu lebay. Dan caranya dia ngomong dengan mimik muka yang 

di-TV itu nggak enak itu,  sejak itu aku nggak pernah nonton itu lagi karena 

males.”(informan 2) 

 

Kemudian ketika peneliti menanyakan tentang pandangan informan 1 mengenai cara 

bertanya Najwa Shihab yang cenderung, memojokkan, mengorek informasi sampai 

dalam, bahkan tak jarang membuat narasumber menjadi tersinggung, informan 1 

memberikan penuturan sebagai berikut: 

“Saya pikir itu ya itu kan teknik ya? Teknik, style, masih batas wajar. Malah 

justru menurut saya itu barang langka itu. buktinya, orang itu kalau ditanya 
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dia nggak bisa ngelak. Itu kan bagus. Ya kan dia ngomong sendiri, ngomong 

sendiri terus Najwa gali lebih dalam, kan nggak salah, saya pikir masih batas 

wajar, malah justru ada yang kurang aja yang ditanya.” (informan 1) 

 

Beliau juga menambahkan bahwa Najwa memojokkan, karena Najwa mengejar 

jawaban narasumber itu. Jika jawaban yang diberikan si narasumber itu jelas maka 

Najwa tidak ada bertanya dan bertanya lagi.  

“iya memojokkan, ya kalau tidak dipojokkan ya… kan ngundang narasumber 

itu cara-carane kapasitas 10 ton, tapi dia hanya main di 6 ton, kan ngapain 

saya undang ke sini, anda sebagai narasumber yang terpercaya kok. Tapi 

jawaban Anda tidak masuk akal, anda mbulet dsb, tak kejar terus….. Jadi 

Najwa Shihab menurut saya, dia punya keunggulan, lha itu, dia itu tahu 

bahwa jawabannya itu tidak masuk akal, maka ketika dia tidak masuk akal itu 

jangan sekali-kali-makanya waaduuh Mata Najwa, nggak bisa mengelak, 

tidak bisa menghindar, nah kesannya dipojokkan. .”(informan 1) 

 

 

Senada dengan informan 1, informan 2 menjelasakan bahwa ada teknik-teknik dalam 

interview, sehingga jika masih sesuai konteks itu tidak apa-apa, tetapi dampaknya 

akan ada orang yang tidak suka. Berikut penuturannya: 

 “Iya, ada kalau dalam teknik interview itu ada macem-macem tuh, ada  

wawancara investigasif, memang harus begitu, ada wawancara yang mengkonfirmasi 

ulang- “ini emang bener, Bapak?”, ada yang menghadapkan dia dengan yang lain, 

dikonfrontir, itu juga ada. Jadi dalam konteks Najwa Shihab ini, selama itu 

konteksnya masih iya, ku bilang it’s okay nggak papa. Tapi bener banget eee dia itu 

konsekuensinya orang ada yang nggak suka dengan cara-cara dia seperti itu.” 

(informan 2) 

 

Kemudian tanggapan informan 2 mengenai pertanyaan Najwa yang tak jarang 

menyinggung narasumber, adalah beliau menjawab bahwa sebenarnya itu adalah 

pilihan narasumber sendiri, karena sudah mau diundang ke acara tersebut, seharusnya 

sudah tahu konsekuensinya.  
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“Jadi Bapak gimana?” Kaya seolah-olah marah. Nah itu, eee cara-cara 

seperti itu seringkali sebetulnya eee yang menilai jelek yang menilai nggak 

suka itu adalah penontonnya jadinya. Dan mungkin… Nah gini, karena di 

awal tadi aku bilang Metro TV dengan media eee nasional yang begitu 

gedennya, terus siapapun penyiarnya di situ, dia punya otoritas. Dan 

narasumber, karena dia suk…. dia kan pengen tampil di TV, ya kan? Digituin 

dia mungkin juga kagak apa-apa, tapi ada beberapa yang nggak mau.”  

 

“……… iya bener itu kaya “ditelanjangi”. Tapi salahnya siapa? Si 

narasumbernya sendiri yang mau kok, ya kan? Dan Najwa Shihab punya 

otoritas khusus banget, dia mau ngapain aja terserah dia. Kalau nanti 

penilaiannya itu ada di masyarakat luas, para audiences yang nonton, itu 

urusan lain kan?” 

 

 

Sedangkan informan 2 memberikan penuturan sebagai berikut: 

“sepanjang saya nonton itu, misalnya sakit hati, tapi dia itu akhire 

menyadari. Jadi begini, ada yang kadang-kadang “mbodoni” pura-pura 

nggak ngerti padahal ora mungkin. Ya?..... (informan 1) 

 

Kemudian, berkaitan dengan cara bertanya Najwa kepada Narasumber terhadap etika 

komunikasi, Informan 1 menekankan pada adanya konteks, sehingga semuanya 

tergantung konteks, karena komunikasi adalah hubungan antar manusia.  

“Nah, etika komunikasi kan tidak di ruang hampa, atmosfer kan ada. 

Sekarang saya ngomong A, pada saat kapan- kapan saya ngomong A lagi, 

Anda bisa marah. Komunikasi itu kan ada atmosfernya, Anda minta uang 

kepada orang tua, biasanya nggak marah, kok ini marah, maka tergantung 

konteks, jangan dipenggal sepenggal-sepenggal harus utuh. Nah kalo utuh, 

menurut saya Mata Najwa yo masiih… wajar. Ini memang subjektif, oke, tapi 

memang menurut saya jangan dipenggal, jangan hanya sepenggal saja, kalo 

sepenggal saja tidak tahu awalnya bisa dikategorikan…… kalo spenggal- 

spenggal kan tidak fair. Jadi harus utuh dari depan, ketika dia bertanya 

“begitu” kan ada konsep sebab-akibat, “kamu biasanya nggak marah kok?” 

soalnya ada sebab dan akibat, iya nggak? Biasanya berdua walaupun sudah 

chemistry, satu saat kan bisa marah tanpa sebab, padahal kemaren juga 

nggak papa ik, kan begitu. Ya jadi konteks itu, ya menurut ya karena 

komunikasi itu hubungan antar manusia, yang punya perasaan, yang punya 

harapan, yang punya keterbatasan, yang punya keinginan, kompleks, maka 
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sangat dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer itu ya situasi, kondisi, dsb, 

sangat-sangat kompleks.” (informan 1) 

 

Informan 1 juga menambahkan saran untuk Najwa sebagai berikut:  

 “Itu kalau menurut saya ya ada bumbu-bumbunya, ada ornamen, ada 

aksesoris untuk pemanis. Makanya ada istilahnya nggo manis-manis lambe.. 

ada pemanis. Jadi kalau misalnya pertanyaannya pertanyaan itu agak gimana 

gitu, liat konteks juga, gesture, body language, bahasa tubuh, itu Najwa juga 

harus menyesuaikan. Ada orang yang upomo digenit-geniti sedikit itu seneng, 

ada orang yang digenit-geniti sedikit itu sensitif. Nah otomatis kepandaiannya 

Najwa Shihab itu untuk mengeleminir, menghilangkan hal-hal yang 

merugikan.” 

 

 

  

2.5.3 Persuasif dan Provokatif 

 Dalam hal ini adalah bagaimana ketika melakukan public speaking di depan 

orang banyak, seseorang cenderung bisa mempengaruhi orang lain baik lawan bicara 

maupun audience yang mendengarkan. Kemudian untuk sikap provokatif adalah 

bagaimana seseorang cenderung mendorong atau memancing orang lain untuk 

bersikap tertentu. 

“Dilihat dari eeee kemampuan dia untuk eee berbicara, kalo dari sisi 

otoritas,- otoritas itu artinya orang bisa terpengaruh ama dia, kalo loe 

ngomong di depan, orang-orang langsung “waaah”, dia punya” 

 

 

2.5.4 Faktor Pendukung  

 Faktor pendukung di sini maksudnya adalah bagaimana penampilan seorang 

host atau pembawa acara di sebuah televisi itu didukung oleh beberapa faktor 

eksternal (di luar dari kemampuan public speaking dari host tersebut).  
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Menurut informan 2 beliau menuturkan dari sedikit banyak  stasiun TV yang 

menayangkan program Mata Najwa mempengaruhi bagaimana publik menilai 

penampilan Najwa : 

“aspek lain juga kamu nilai, dari sisi televisinya sudah terestrial banget, itu 

sudah disiarkan secara nasional dan termasuk TV dengan kredibilitasnya 

yang udah tinggi, jadi siapapun orang yang disitu- yang dimunculin setiap 

hari aja deh, nah itu semua pasti akan apa namanya… mendapatkan… 

karena dia otoritas tinggi orang akan maaf dan maklum, orang akan lihat 

dari aspek lain, bukan Najwa Shihab seorang, tapi dari narasumber yang dia 

tampilkan. Orang mau nonton karena dia nampilin Ahok, orang mau nonton 

karena dia nampilin isu itu, bukan karena si Najwa-nya, tapi kita nggak tahu 

ya, kalau bukan Najwa kira- kira itu acara jadi bagus apa enggak?” 

 

“… tapi kompleks banget penyebabnya kalo aku bilang, kalo Najwa. Dari sisi 

apa? Dia televisi og,  Metro TV, mau nggak mau kan orang pasti nonton ya 

kan? Yang nggak bagus public speakingnya atau yang nggak bagus, itu pasti 

nonton. Itu pertama dia dimenangkan oleh itu. Yang kedua, eee materi atau 

isi yang disampaikan, topik- topik yang dia bahas itu juga bukan kerjaan dia 

sendiri pasti, dia punya tim, iya kan?” 

 

Menurut informan 1, bagaimana publik menilai penampilan Najwa dipengaruhi oleh 

strata dan juga oleh selera atau rasa suka, maksudnya adalah ketika orang suka 

terhadap sesuatu, apapun yang dia lakukan akan terlihat bagus, tapi kalau tidak suka 

akan terlihat tidak bagus.  

“Kesimpulannya, strata itu banyak, kaya media massa itu sudah menentukan, 

radio itu sudah menentukan, segmennya itu anak muda, segmennya itu orang 

tua, segmennya itu berita, segmennya itu sport dsb… berarti kalo yang di 

internet banyak yang berkomentar negatif , berarti kemungkinan besar 

mereka bukan orang-orang yang bukan konsumsinya” …. Bagi saya kalau- 

ada istilah kencono katon wingko, kencono itu kan emas, wingko itu kan 

gombal, jadi kalo saya seneng sama Anda, mbog anda itu jelek kayak apa, 

saya nganggepnya baik. Tapi sebaliknya, kalau saya nggak seneng duluan, 

apapun yang anda lakukan .. jelek, yak an berarti wingko katon kencono. 

  


