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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan 

orang di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana 

penyimpanan pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah satu 

bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang 

sangat banyak. Karena media penyiaran memegang peran yang sangat penting 

dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.1 

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, 

baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan 

berkesinambungan.2 

Pengaruh televisi tidak lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan 

pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat Indonesia, sudah banyak mengetahui dan merasakannya, baik pengaruh 

positif atau pun negatifnya. Acara televisi pada umumnya memberi pengaruh pada 

sikap, pandangan persepsi, dan perasaan para penonton. Sehingga mengakibatkan 

penonton terharu, terpesona, atau latah. Sebab salah satu pengaruh psikologis 

televisi seakan-akan menghipnotis penonton sehingga mereka seolah-olah hanyut 

dalam keterlibatan kisah atau peristiwa yang disajikan televisi. Setiap orang akan 

senang jika menonton tayangan yang disukainya di televisi3 

Dengan banyaknya bermunculan stasiun televisi nasional maupun daerah, 

Riau juga memiliki stasiun televisi daerah yaitu Riau televise. Akan tetapi dengan 

perkembangan program dan dunia penyiaran pada saat ini yang dihasilkan stasiun 

televisi sangat kurang dalam bidang pendidikan, remaja dan sekolah. Riau televisi 

                                                           
1 Abdul Rachman, Dasar-Dasar Penyiaran (Riau: Unri, 2008), 14. 
2 Ibid.  
3 Marhaeni, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 241-242.  
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memiliki sebuah tayangan program acara yang berkaitan dengan pelajar, dunia 

pendidikan yang ada di kota Pekanbaru serta hal yang berkaitan dengan remaja. 

Nama programnya school update, tayang setiap hari jam 18.30 WIB. 

Program school update ini menyajikan sebuah penjelajahan berbagai objek 

yang memiliki siswa yang berpotensi di sekolah, yang aktif dan siswa yang 

mempunyai keahlian dalam menyampaikan informasi menjadi host dalam program 

ini. Program ini juga melihat kreatifitas siswa dalam bidang edukasi, seni serta 

keterampilannya. School update juga merupakan salah satu program favorit yang 

ada di Riau Televisi dan satu-satunya program acara yang proses produksinya 

dilakukan oleh siswa-siswi sekolah yang menjadi utusan sekolah-sekolah yang 

bergabung dengan school update. 

Setelah penulis melakukan Pra riset ke Riau Televisi, penulis menanyakan 

sekolah apa saja yang ikut serta didalam program acara school update ini? Dan 

pihak Riau televisi menyebut Salah satu sekolah yang ikut serta dalam program 

acara school update ini adalah SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Sekolah ini 

telah ikut serta dalam program yang dimiliki stasiun telivisi daerah Riau sejak tahun 

2012. Sekolah ini mengirim siswa jurusan Multimedia dan siswa yang mempunyai 

bakat serta minat dibidang pertelevisian atau penyiaran. Setelah sekolah ini 

bergabung didalam dengan school update, sekolah ini banyak peminatnya dan 

banyak dikenal orang banyak.  

Dari uraian diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul 

Tanggapan Siswa SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru Terhadap Program 

Acara School Update Di Riau Televisi. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti perlu menjelaskan 

beberapa istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman 

1. Tanggapan 

Tanggapan itu merupakan respon balik berupa kritik dan komentar yang 

diberikan oleh seseorang setelah melihat sesuatu, mendengar, dan merasakan 

sesuatu peristiwa. 
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2. Program  

Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk 

memenuhi kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian 

yang sangat luas. 

3. School Update 

Program school update ini menyajikan sebuah penjelajahan berbagai objek 

yang memiliki siswa yang berpotensi di sekolah, yang aktif dan siswa yang 

mempunyai keahlian dalam menyampaikan informasi menjadi host dalam program 

ini. Program ini juga melihat kreatifitas siswa dalam bidang edukasi, seni serta 

keterampilannya. School update juga merupakan salah satu program favorit yang 

ada di Riau Televisi dan satu-satunya program acara yang proses produksinya 

dilakukan oleh siswa-siswi sekolah yang menjadi utusan sekolah-sekolah yang 

bergabung dengan school update. 

 

C. Permasalahan  

Berkaitan dengan masalah tanggapan siswa terhadap acara school update 

yang ditayangkan pada televisi daerah Riau, yaitu Riau Televisi merupakan 

permasalahan yang cukup luas. Tanggapan tersebut dapat meliputi bagaimana 

siswa mampu kreatif untuk menyampaikan acara tersebut. Karena dalam acara ini 

siswa dituntut untuk aktik dan kreatik. Karena program ini adalah program yang 

diproduksi oleh siswa tersebut. Dalam artian program ini host, dubbing, 

cameramen, editornya tersebut adalah siswa itu sendiri. Untuk itu pada bagian 

berikut ini, penulis identifikasikan masalah penelitian secara lebih spesifik sesuai 

judul penelitian. 

1. Identifikasi Masalah 

a. Apa saja faktor yang mendorong siswa SMK Muhammadiyah 1 menyukai 

program school update di Riau Televisi? 

b. Bagaimana tingkat kesukaan atau minat siswa SMK Muhammadiyah 1 terhadap 

acara school update yang ada di Riau Televisi? 

c. Bagaimana tanggapan siswa SMK Muhammadiyah 1 terhadap acara school 

update yang ada di Riau Televisi? 
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d. Apakah dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan oleh acara school 

update yang ada di Riau Televisi terhadap perkembangan kreativitas siswa 

SMK Muhammadiyah 1? 

2. Batasan Masalah 

Semua yang telah di paparkan diidentifikasi masalah sangat menarik untuk 

di telusuri kajian ilmiahnya, akan tetapi penulis punya keterbatasan kemampuan, 

waktu maka penulis hanya membatasi masalah pada salah satu saja yakni tentang 

Tanggapan Siswa SMK Muhammadiyah 1 Pekanabaru Terhadap Tayangan School 

Update Di Riau Televisi, bagaimana tanggapan siswa terhadap tayangan program 

acara ini, apakah memberi inspirasi bagi para siswa? Apakah membuat siswa 

jurusan Multimedia lebih kreatif serta aktif dalam menpelajari bidang penyiaran itu 

sendiri. 

Pembatasan masalah ini tidak hanya dengan alasan keterbatasan penulis 

miliki, tetapi juga berhubungan dengan kevalidtan, keakuratan dan kedalaman data 

dan hasil penelitian yang diharapkan. Dengan memfokuskan satu saja permasalahan 

Bagaimana Tanggapan Siswa Smk Muhammadiyah 1 Terhadap Acara School 

Update Yang Ada Di R-Tv? maka diharapkan data dan hasil pengolahan data dapat 

dilakukan secara maksimal hingga hasil penelitian ini lebih spesifik, mendalam dan 

valid.  

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah 

penelitian dalam bentuk pertanyaan bagaimana Tanggapan Siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru Terhadap Tayangan School Update di Riau Televisi?  

 

D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

 Sesuai dengan pembatasan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggapan siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru terhadap tayangan school update di Riau Televisi. 
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 Suatu penelitian harus memiliki maanfaat dan berguna baik secara teoritis 

maupun praktis bagi banyak pihak. Demikian juga dengan penelitian ini. 

Diharapkan: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan sumber 

acuan bagi pelaksanaan penelitian berikutnya dan relevan. Dengan kata lain 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk melakukan 

penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Hasil penelitian ini diharapakan menjadi salah satu pengetahuan pembaca, 

terutama yang berhubungan dengan perkembangan penyiaran atau pertelevisian 

saat ini. 

3. Secarra praktis hasil penelitian ini menjadi masukan terhadap tayangan school 

update di Riau Televisi 

 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I   :Pendahuluan 

Merupakan Bab Pendahuluan Yang Berisikan Latar 

Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan 

Sistematika Penelitian. 

BAB II  :Tinjauan Pustaka 

Merupakan bab Kajian Teori Dan Kerangka Pikir Yang 

Berisikan Landasan Teori, Tanggapan, Komunikasi, 

Televisi, Siswa Dan Program School Update. 

BAB III  :Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian Yang Berisikan Jenis Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Sumber 

Data Penelitian, Inforsi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan 

Data. 

BAB IV  :Gambaran Umum 

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah 

berdirinya SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan Riau 
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Televisi, Visi, Misi, dan tujuan didirikannya SMK 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan Riau Televisi.  

BAB V  :Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI  :Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan dan 

tujuan penelitian. Bab ini juga berisikan saran-saran penulis 

yang ditarik berdasarkan kesimpulan yang diperoleh yang 

diharapkan akan dapat memberi sedikit masukan. 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 


