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Semakin maraknya bermunculan stasiun televisi nasional maupun local serta
tingginya antusias khalayak akan persepakbolaan tanah air membuktikkan semakin
berlomba-lombanya pelaksana siaran televisi dalam memenuhi berbagai kebutuhan khalayak
melalui tayangan One Stop Football disajikannya TRANS 7 melalui tayangan One Stop
Football menghadirkan kelengkapan ulasan tentang sepakbola Internasional dan sejauhmana
kepuasan siswa akademi sepakbola yang memiliki motivasi memenuhi berbagai kebutuhan
akan persepakbolaan tanah air setelah menyaksikannya. Untuk itu perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sejauhmana Tingkat Kepuasan Siswa Akademi Sepakbola Tunas
Harapan Fc Terhadap Tayangan One Stop Football Di TRANS 7.
Teori yang digunakan ialah uses and gratifications yang mengasumsikan bahwa
khalayak memiliki kebutuhan secara psikologis maupun sosial yang pada akhirnya membuat
seseorang memilih media yang hendak digunakan dan pesan disarankan oleh Denis McQuail
dan kawan-kawan yang terdiri atas kebutuhan khalayak terhadap fungsi media dalam
memperoleh informasi, identitas pribadi, interaksi sosial, hiburan.
Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam
penelitian ini digunakan metode survei, dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen
pengumpulan datanya. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Akademi Sepakbola antara
Usia 14 sampai dengan 18 tahun dengan sampel 73 responden yang diambil secara purposive
sampling.
Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penilaian responden pada fungsi informasi,
fungsi identitas pribadi, fungsi interaksi sosial, serta fungsi hiburan terhadap tayangan One
Stop Football di TRANS 7, diperoleh presentase penilaian responden yang mencapai angka
85% dan apabila dikaitkan dengan “Presentase Kriteria Interpretasi Skor”, dapat diketahui
bahwa Tingkat Kepuasan Siswa Akademi Sepakbola Terhadap Tayangan One Stop Football
Di TRANS 7 adalah Sangat Tinggi / Sangat Puas.
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