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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan tabel rekapitulasi indikator tentang tanggapan responden yakni 

siswa jurusan Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru terhadap program 

acara School Update di Riau Televisi dapat dilihat dibawah ini: 

1. Diketahui bahwa frekuensi pilihan jawaban terbanyak dapat dikategorikan 

cukup baik dengan jumlah nilai akhir 69,33%. Sesuai dengan standar yang telah 

dipaparkan apabila nilai akhir 40%-55% maka berkategori kurang baik, apabila 

nilai akhir 56%-75% maka berkategori cukup baik, dan apabila nilai akhir 76%-

100% maka berkategori sangat baik. Berdasarkan indikator tersebut, maka hasil 

akhir dari responden ini yaitu 69,33% kategori cukup baik. 

2. Hasil tanggapan responden terhadap program acara School Update di Riau 

Televisi yang tersebut bervariasi sesuai dengan kesukaan dan kemauan siswa 

belajar tentang penyiaran. Ada responden yang memberikan tanggapan positif 

bahwa program acara School Update di Riau Televisi memberikan pengaruh 

pada penampilan, pergaulan, wawasan, kreativitas, motivasi dan nilai positif 

terhadap sekolah itu sendiri. dan ada pula responden yang memberikan 

tanggapan bahwa program acara School Update di Riau Televisi hanya sebagai 

hiburan semata dan tidak ada pengaruhnya pada perubahan tingkah laku, 

prestasi, wawasan dan gaya hidup siswa. 
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B. Saran  

Berdasarkan penyajian data, analisis, dan simpulan tersebut dapat penulis 

berikan beberapa saran bagi berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi pihak pemilik program acara School Update di Riau Televisi agar 

memberikan sajian lebih menarik, hiburan yang mendidik dan tayangan yang 

lebih menarik sesuai dengan siswa. sehingga menjadi alternatif hiburan dan 

penambahan pengetahuan bagi siswa. 

2. Bagi yang menonton program acara School Update di Riau Televisi agar dapat 

melakukan efek positif bagi penambahan pengetahuan dan perubahan sikap ke 

arah yang lebih baik, seperti siswa lebih kreatif, wawasan lebih luas dan 

prestasinya lebih banyak. 

3. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini karena masih banyak permasalahan broad casting yang 

perlu dikaji secara ilmiah. Di samping itu, penulis menyarankan agar ada 

peneliti berikutnya yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini karena 

penelitian ini masih pada tahap awal yakni hanya mengkaji tanggapan terhadap 

program acara School Update di Riau Televisi. 

4. Bagi pembaca, disarankan untuk senantiasa membaca berbagai penelitian untuk 

menambah ilmu dan wawasan. 

 


