
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Televisi adalah salah satu media massa yang saat ini populer dikalangan 

masyarakat dan memiliki pengaruh besar. Televisi telah lama menjadi bagian 

hidup masyarakat. Masyarakat menjadikan televisi sebagai sarana hiburan, 

informasi maupun pengetahuan. Televisi sebagai media audiovisual mempunyai 

daya tarik tersendiri dengan gambar bergeraknya (moving picture). Sehingga 

membuat informasi yang disampaikan lebih menarik dan menyenangkan 

dibanding media lainnya. Televisi sebagai produk teknologi maju, berkembang 

pesat seiring perkembangan jaman. Siaran-siaran yang ditampilkan menyebabkan 

banyak perubahan dalam masyarakat, karena televisi memiliki sifat medium, yaitu 

pesan-pesan yang disampaikan mempunyai daya rangsang yang cukup tinggi.
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Keberhasilan suatu program dalam penyampaian pesan kepada 

penontonnya juga mencerminkan keberhasilan dari sejumlah pekerja dibelakang 

layar tersebut. Kemampuan para pekerja dalam pekerjaan mereka sangatlah 

tergantung pada kelengkapan dari unsur-unsur adaptasi teknologi dan seni. 

Kombinasi keduanya berpeluang menghasilkan program yang berkualitas dan 

mampu bersaing dengan teknologi media dan seni lainnya. Bahkan program acara 

dapat dipusatkan untuk anak-anak. Namun, program anak bukan hanya film 

kartun yang hanya bersifat menghibur. Akan tetapi banyak program anak yang 

menampilkan unsur pendidikan dengan tampilan yang menarik. Karena untuk 

memperoleh pengetahuan, anak-anak tidak hanya terpatok di lingkungan sekolah. 

Tayangan yang mempunyai unsur hiburan dan pendidikan adalah Dora the 

explorer, sesame street, Si Bolang, Laptop si Unyil dan lain sebagainya 

merupakan beberapa dari banyaknya program acara anak yang diproduksi di 

stasiun televisi. Program acara anak ini di bentuk sedemikian rupa yang 

menggunakan kreativitas tinggi untuk membuat anak-anak tertarik melihatnya.  
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Salah satu program tayangan untuk anak-anak yang sekarang masih 

populer adalah tayangan Laptop Si Unyil. Unyil merupakan tokoh anak yang 

sudah dikenal cukup lama. Si Unyil adalah film seri televisi Indonesia produksi 

PPFN yang mengudara setiap hari Minggsu pagi di stasiun TVRI dimulai pada 

tanggal 5 April 1981 sampai 1993 yang ditujukan untuk anak-anak. Si Unyil telah 

menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari budaya populer di Indonesia, dan 

banyak orang tidak dapat melupakan berbagai unsur seri ini, mulai dari lagu 

temanya yang dimulai dengan kata-kata "Hom-pim-pah alaiyum gambreng!" 

sampai tokoh-tokoh seperti Pak Raden dan Pak Ogah. Pada tahun 2007, acara ini 

dihidupkan lagi dengan nama Laptop Si Unyil, digawangi oleh Trans7. Karakter, 

lagu pembuka, dan cerita tetap dipertahankan, kecuali beberapa yang diperbaharui 

seiring zaman.
2
 Laptop Si Unyil, judul itu sengaja dipilih sesuai dengan 

perkembangan jaman dan teknologi. 

Tayangan Laptop Si Unyil hadir dilayar kaca setiap hari Senin sampai 

Jumat pukul 12.45 WIB yang menyampaikan pesan pendidikan dan pengetahuan 

yang bagus untuk diterima.
3
 Ciri khas yang unik dari tayangan ini adalah 

penyampaian informasi edukasi oleh boneka-boneka lucu yaitu, Unyil, Usro, 

Melanie, Pak Raden, Embul, Pak Ogah, Mpok Ipeh dan masih banyak lagi. 

Walaupun isi dari tayangan Laptop Si Unyil sangat bermanfaat dan mendidik, 

namun dalam rating yang peneliti dapat, perolehan poin share sebanyak 2,3/18,2 

program Laptop Si Unyil menempati urutan ke-6 rating program televisi.
4
 

 Program tayangan televisi yang memiliki unsur pendidikan tidak hanya 

program tayangan Laptop Si Unyil, tetapi masih banyak lagi, seperti tayangan Si 

Bolang, tayangan Si Bolang juga memiliki unsur pendidikan yang bagus menjadi 

acuan orang tua untuk mendidik dan memberi pengetahuan untuk anak-anaknya.
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Tetapi orang tua di Sungai Mensiang Desa Kuok lebih tertarik untuk menonton 
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tayangan Laptop Si Unyil, karena tayangan Laptop Si Unyil adalah tayangan yang 

lebih mengutamakan pendidikan. 

  Dari sekian banyak tayangan acara hiburan sekaligus pendidikan, penulis 

mengkaji satu tayangan acara yaitu, tayangan Laptop Si Unyil di Trans7 yang 

memberikan banyak dampak positif yang berguna untuk kehidupan. dalam 

mencari pengetahuan dan menambah ilmu pendidikan. 

 Berdasarkan observasi dan pengalaman serta koordinasi penulis dengan 

masyarakat di Sungai Mensiang Desa Kuok,
6
 peneliti melihat ketertarikan orang 

tua dalam menonton tayangan Laptop Si Unyil yang ditayangkan pada siang hari, 

dimana waktu tersebut digunakan untuk beristirahat setelah melakukan pekerjaan. 

Sebagian besar pekerjaan orang tua di Sungai Mensiang Desa Kuok yaitu sebagai 

petani, buruh, serta peternak yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal 

mereka. 

 Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Persepsi Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 Di Sungai 

Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Persepsi  

Persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu 

merupakan proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 

juga disebut proses sensoris.
7
  

2. Orang Tua 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “ Orang tua adalah 

ayah ibu kandung”.
8
 Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa,“Orang 

tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.
9
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Orang tua adalah ayah dan ibu dari anak, baik melalui hubungan biologis 

maupun dari hubungan sosial, umumnya, orang tua memiliki peran penting dalam 

membesarkan anak, panggilan ibu dan ayah dapat diberikan untuk perempuan atau 

pria yang bukan orang tua kandung dari seseorang yang mengisi peranan ini.
10

 

3. Sungai Mensiang Desa Kuok  

Sungai Mensiang Desa Kuok adalah Sungai Mensiang termasuk bagian 

dari Desa Kuok yang terletak di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
11

 

4. Laptop Si Unyil 

Program acara anak ini di bentuk sedemikian rupa yang menggunakan 

kreativitas tinggi untuk membuat anak-anak tertarik melihatnya. Jika mereka 

tertarik, sehingga pesan yang disampaikan dalam program acara tersebut 

mudah diterima anak-anak tersebut.
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5. Trans7  

Trans7 (sebelumnya bernama TV7) adalah sebuah stasiun televisi swasta 

nasional di Indonesia dengan komitmen menyajikan tayangan berupa informasi 

dan hiburan, mengiasi layar kaca diruang keluarga pemirsa indonesia.
13

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Apakah Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 mempunyai pengaruh terhadap 

Persepsi Orang Tua di Sungai Mensiang Desa Kuok? 

b. Apakah Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 dapat membentuk Perilaku atau 

sikap yang dapat diaplikasikan orang tua setelah menonton tayangan Laptop Si 

Unyil ? 

c. Apakah Orang tua di Sungai Mensiang memberikan pengetahuan tentang 

Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 ? 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah yang akan diteliti yaitu permasalahan hanya terbatas pada orang tua 

berusia 25-36 tahun terhadap Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 Di Sungai 

Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :  

“ Bagaimana Persepsi Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil 

Trans7 Di Sungai Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok?” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop 

Si Unyil Trans7 Di Sungai Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada pembacanya yang ingin 

mengetahui penerapan konsep komunikasi massa melalui pesan-pesan 

yang disampaikan pada tayangan kartun di berbagai media televisi. 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para akademisi lain yang ingin 

melakukan kajian lanjutan tentang persepsi pada sebuah tayangan, 

sehingga pesan-pesan yang disampaikan dalam setiap tayangan memberi 

sumbangan berarti bagi pembentukan perilaku penontonnya.  

b. Secara Praktis 

1. Secara Akademik, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Secara Praktis , yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan 

bagi peneliti agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan 

efektif. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan 

dalam penulisan ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam enam bab. 

Masing-masing dibagi dalam sub-sub dengan penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, Penegasan Istilah, 

Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Konsep 

Operasional 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang Jenis Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Validitas 

Data dan Teknik Analisi Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum Trans7, Visi dan Misi 

Trans7, Program Siaran, Program Siaran Laptop Si Unyil. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang Identitas Responden, Hasil Penelitian, 

Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini membahas tentang Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


