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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori  

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan 

menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Organisasi - organisasi 

media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan memengaruhi dan 

mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka 

hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media 

menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi 

massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi 

pesan, dan menyampaikannya pada khalayak. 

a. Jenis - Jenis Media Massa  

1. Media Cetak  

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di 

kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin 

masayarakat, sehingga membawa masyrakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. 

Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. Namun sekarang sudah 

sangat kebebasan pers, seperti timabal balik dari audiens. 

Contoh-contoh media cetak seperti: surat kabar, majalah dan tabloid. 

2. Media Elektronik (Electronic Media) 

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Yaitu 

sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepetatan dan 

ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan 

menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi 

Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita.  

Setelah itu muncul Televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. 

Yaitu sebagai media massa audio visual. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
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3. Media Massa Internet (Cyber Media / Online Media) 

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa 

melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media 

tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan 

media maassa internet dibanding media yang lain. 

Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi 

pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet 

tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, 

melainkan bisa juga dilakukan oleh individu. 

b. Fungsi komunikasi massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Horold Lasswell, Pertama adalah 

pengawasan lingkungan, kedua adalah fungsi korelasi atau hubungan berbagai 

bagian di dalam masyarakat dalam menanggapi lingkungannya dan yang ketiga 

adalah fungsi transmisi atau pewarisan-pewarisan sosial dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya.  

Dan fungsi komunikasi massa menurut De Vito ada enam fungsi yaitu: 

a. Fungsi Menghibur  

De Vito menyebutkan, bahwa media mendesain program-program mereka 

untuk menghibur khalayak  

b. Fungsi Meyakinkan 

Fungsi media yang paling jelas adalah menghibur, tetapi yang paling penting 

adalah meyakinkan. Persuasi dapat dating dalam banyak bentuk, misalnya : a) 

mengukuhkan atau memperkuat sikap kepercayaan, atau nilai seseorang, b) 

mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang. c) menggerakan seseorang 

untuk melalukan sesuatu, dan d) memperkenalkan etika, atau menawarkan 

system nilai tertentu. 

c. Fungsi Menginformasikan  

Menurut De Vito, sebagian informasi yang didapat bukan dari sekolah, 

melainkan dari media. 

d. Menganugerahkan Status 
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Paul Lazarsfeld dan Robert Merton dalam karya mereka yang berpengaruh 

“Mass Communication, Populer Taste, and Organized Social Ation” (1951), 

mengatakan: “jika anda benar-benar penting, anda akan menjadi pusat perhatian 

massa dan jika anda menjadi pusat perhatian massa, berarti anda memeng 

penting”. Sebaliknya tentu saja, jika anda tidak mendapatkan perhatian massa, 

maka anda tidak penting.  

e. Fungsi Membius 

fungsi media yang paling menarik dan paling banyak dilupakan adalah fungsi 

membiusnya (narcotizing). Ini berari bahwa apabila media memberikan 

informasi tentang sesuatu, penerima percaya. 

f. Menciptakan Rasa Kebersatuan 

Salah satu fungsi komunikasi massa yang tidak banyak orang sadari adalah 

kemampuannya membuat kita merasa menjadi anggota suatu kelompok. 

Bayangkanlah seorang pemirsa televisi yang sedang sendirian, duduk di 

kamarnya menyaksikan televisi sambal menikmati makan malamnya. Program-

ptogram televisi membuat orang yang kesepian ini me  rasa menjadi anggota 

sebuah kelompok yang lebih besar7 

Studi komunikasi massa secara umum membahas dua hal pokok: 

a. Studi yang melihat peran media massa terhadap masyarakat luas beserta 

institusi-institusi lainnya. Pandangan ini menggambarkan keterkaitan media 

dengan beberapa institusi lain seperti institusi politik, ekonomi, pendidikan, 

agama, dan sebagainya. Teori-teori yang berkenaan dengan hal ini menjelaskan 

posisi atau kedudukan media massa dalam masyarakat dan terjadinya saling 

mempengaruhi antara berbagai struktur kemasyarakatan dengan media. 

b. Studi komunikasi massa yang lihat hubungan antara media dengan audiennya, 

baik secara kelompok maupun individual. Teori- teori mengenai hubungan 

antara media dan audien, terutama menekankan pada efek-efek individu dan 

kelompok sebagai hasil interaksi dengan media. 

 

                                                           
7 Marhaeni, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 238-

243. 
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2. Tanggapan 

Secara leksikal, kata tanggapan bermakna sambutan terhadap ucapan 

(kritik, komentar, dan sebagainya). Di samping itu, tanggapan juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang diterima oleh pancaindera.8.  

Pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dapat 

diartikan bahwa tanggapan itu merupakan respon balik berupa kritik dan komentar 

yang diberikan oleh seseorang setelah melihat sesuatu, mendengar, dan merasakan 

sesuatu peristiwa. 

Tanggapan bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah melalui proses 

pengamatan terlebih dahulu. Dalam proses pengamatan, tanggapan tidak terikat 

oleh tempat dan waktu. Selain itu, yang menjadi objek dari tanggapan itu masih 

kabur dan tidak mendetai, tidak memerlukan adanya perangsangan dan bersifat 

imajiner9 

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tanggapan  

  Dalam menanggapi stimulus, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam memberikan tanggapan, diantaranya adalah perhatian. Sebuah 

tanggapan tidak akan terjadi begitu saja, bila tidak adanya perhatian. Dalam 

memberikan perhatian setiap individu selaku komunikan cenderung memberikan 

perhatian kepada salah satu stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam 

kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Dalam memberikan persepsi, 

terdapat faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perhatian 

b. Proses Terjadinya Tanggapan 

 Tanggapan sering diistilahkan sebagai bayangan seseorang terhadap suatu 

hal. Bayangan tersebut merupakan proses pengamatan dimana terjadilah situasi dan 

kondisi. Dalam proses pengamatan itulah terjadi gambaran di dalam jiwa individu. 

Hasil pengamatan itu mengalami endapan dan proses selanjutnya, ia tidak akan 

hilang begitu saja tetapi tersimpan dalam jiwa individu dan membayangkan 

kembali atau mengungkapkan gambaran-gambaran yang terjadi disaat melakukan 

                                                           
8 Depdikbud, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1005. 
9 Onong Uchana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Rosda Karya, 

2007), 318. 
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pengamatan, maka didalam menanggapi atau membayangkan adalah representasi. 

Pada umumnya gambaran yang terjadi pada pengamatan lebih jelas jika 

dibandingkan dengan gambaran pada tanggapan. 

Adapun perbedaan antara pengamatan dan tanggapan yaitu: 

1. Pengamatan dibutuhkan adanya sasaran atau obyek yang akan menimbulkan 

gambaran pengamatan. Dengan demikian, seperti gambaran yang akan terjadi 

lebih jelas dan lebih terang dari pada tanggapan. 

2. Tanggapan tidak dibutuhkan adanya obyek atau sasaran sehingga mau  tidak 

mau gambarannya akan kurang jelas. 

3. Oleh karena pengamatan terikat pada obyek, maka pengamatan terikat  pula 

pada waktu dan tempat kita mengalami sesuatu pada tempat tertentu dan pada 

waktu tertentu pula sebab keduanya yang mengikat obyek yang diamatinya. 

Tetapi lain halnya dengan tanggapan yang dapat terlepas dari soal waktu dan 

tempat. Ini berarti manusia dapat menanggapi dan membayangkan sesuatu setiap 

saat tanpa terlibat waktu dan tempat, karena tidak terikat oleh suatu obyek secara 

konkret. Tanpa adanya obyek kita dapat menanggapi atau membayangkan apa 

yang kita inginkan. 

4. Pengamatan merupakan fungsi yang bersifat sensorik sedangkan tanggapan 

bersifat imajiner. 

5. Pengamatan berlangsung selama stimuli itu bekerja dan tertuju kepadanya 

sedangkan tanggapan selama perhatian tertuju kepada bayangan tersebut. Seperti 

yang dikemukakan diatas bahwa tanggapan itu terbentuk disaat  proses 

membayangkan menjadi pusat perhatian. Adapun difensi perhatian (attention) 

yang dikemukakan Anderson yaitu perhatian adalah proses mental ketika stimuli 

atau rangkaian stimuli menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. 

 Dengan demikian, perhatian akan timbul ketika alat-alat indera terkena 

rangsangan yang secara sadar individu bersangkutan akan mengonsentrasikan diri 

dengan alat indera yang terkena rangsangan tersebut. 

 Dalam proses komunikasi, tanggapan tidak terjadi begitu saja. Sebuah 

tanggapan lahir melalui beberapa tahapan proses yang terjadi dalam diri seorang 
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komunikan. Proses ini merupakan komunikasi interpersonal yang terjadi untuk 

merespon stimulus. Jika stimulus yang diterima dari komunikator kepada 

komunikan akan melalui proses pengenalan. Di tahap ini stimulus akan dikenali 

oleh komunikan yang kemudian dilanjutkan ke tahap penalaran dan perasaan. 

Tahap ini stimulus mengalami penalaran yaitu sebuah proses untuk menguji apakah 

stimulus tersebut diterima atau tidak. Proses ini melibatkan perasaan komunikan 

dalam memilih apakah rangsangan cocok dan diterima oleh dirinya. Jika stimulus 

cocok maka akan lahirlah tanggapan yang merupakan bentuk dari respon balik 

(feedback) atas stimulus yang diberikan. 

Teori komunikasi massa juga menjelaskan fenomena media massa sebagai 

suatu proses, yaitu bagaimana proses berjalannya pesan, efek pesan kepada 

penerima (masyarakat) dan umpan balik yang diberikan. Secara tradisional, teori 

komunikasi massa terdiri atas teori-teori komunikasi massa linear dan teori 

komunikasi massa sirkuler. Namun, selain itu tedapat pula teori komunikasi massa 

yang lebih mutakhir yang merupakan pemikiran mutakhir di bidang teori 

komunikasi massa.10 

Terkait dengan tanggapan siswa kelas II SMK Muhammdiyah I Perkanbaru 

terhadap program school update, penulis perlu mengemukakan bahwa program 

school update itu sendiri adalah komunikasi yang bersifat instrumentalia. 

komunikasi instrumentalia memiliki tujuan menginformasikan, mengajak, 

mendengar, mengubah sikap dan kebiasaan, mengubah perilaku atau 

menggerakkan tindakan, dan juga menghibur.11 

Dan teori yang berkaitan dengan tanggapan siswa kelas II SMK 

Muhammdiyah I Perkanbaru terhadap program school update adalah Teori S-O-R 

atau Stimulus Organism Respons. 

Dimulai pada tahun 1953-an yang dikemukan oleh Hovland et.al, Teori S-

O-R atau Stimulus Organism Respons berawal dari psikologi. Kalau kemudian 

menjadi juga teori komuniksi tidak mengherankan, karena objek material dari 

                                                           
10 Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid, Teori Komunikasi Massa (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2013), 13. 
11 Alex sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosda Karya, 2006). 30. 
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psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi 

komponen-komponen: sikap, opini, prilaku, kognisi, afeksi dan konasi.12 

Menurut stimulus response ii, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

erhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapakan dan 

memperkirakan kesesuain antara pesan dan reaksi komunikasi. Jadi unsur-unsur 

dalam model ini adalah:  

a. Pesan (Stimulus, S) 

Stimulus atau rangsang yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu 

tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila 

stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus 

tersebut efektif. 

b. Komunikan (Organism, O) 

Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka 

ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu 

organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak 

demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). 

c. Efek (Response, R)13 

Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan 

perilaku). 

Dalam proses komunikasi bermaknaan dengan perubahan sikap adalah 

aspek “how” bukan “what” dan “why”. Jelasnya how to communicate, dalam hal 

ini how to change the attitude, bagaimana mengubah sikap komunikan.14 

Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, hanya 

jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Prof. Dr. Mar’at dalam 

bukunya Sikap Manusia, perubahan serta pengukurannya, mengutip pendapat 

                                                           
12 Onong Uchana Effendy. Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti ,2003). 254 – 256. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalan menelaah siakp yang 

baru ada tiga variabel penting, yaitu :  

a. Perhatian 

b. Pengertian 

c. Penerimaan15 

Gambar 1. Teori S – O – R 

 

 

 Organisme : 

1. Perhatian 

2. Pengertian 

3. Penerimaan 

 

 

      

      

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa perubahan sikap bergantung pada 

proses yang terjadi pada individu. 

 Situlus atau perasaan yang disampaikan kepada komunikan mungkin 

diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari 

komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikasi 

inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengelohnya dan 

menerimanya, maka terjadilah kesedian untuk merubah sikap.16 

 

                                                           
15 Ibid. 
16 Onong Uchana Effendy. Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti ,2003) 254 – 256. 

stimulus 

Response atau 

tanggapan 

(perubahan sikap) 
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3. Program Acara Televisi 

Kelahiran teknologi tak pelak memberikan pengaruh sangat besar dalam 

kehidupan manusia. Manusia menggunakan teknologi dan dikelilingi teknologi 

hampir dalam setiap gerak kehidupannya. Pada pagi hari, banyak orang di 

bangunkan dari tidur oleh alarm jam, banyak juga yang kemudian langsung 

menghidupkan televisi, menyalakan handphone atau komputer untuk memeriksa 

email atau melihat pesan di facebook. Manusia menggunakan teknologi ketika 

bekerja sepanjang hari dan bahkan menjelang tidur. Kita sadar atau tidak sadar , 

menjadi tergantung pada teknologi.17 

Tidak ada yang lebih penting dari acara atau program sebagai faktor yang 

paling penting dan menentukan dalam mendukung keberhasilan finansial suatu 

stasiun penyiaran radio dan televisi. Adalah program yang membawa audien yang 

mengenal suatu stasiun penyiaran. Jika suatu stasiun penyiaran memperoleh jumlah 

audien yang besar dan jika audien itu memiliki karakteristik yang dicari oleh 

pemasang iklan, maka stasiun bersangkutan akan sangat menarik bagi pemasang 

iklan. Dengan demikian, pendapatan dan keuntungan stasiun penyiaran sangat 

dipengaruhi oleh programnya. Tanggung jawab program dipercayakan kepada 

departemen program. 

Kata “program” berasal dari bahasa inggris programme atau program yang 

berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran tidak menggunakan kata 

program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan 

sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun 

kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari 

pada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. Program adalah segala 

hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya. 

Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas.  

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien 

tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio 

atau televisi. Program dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk atau 

                                                           
17 Morissan, Andy Corry Wardhani dan Farid Hamid, Teori Komunikasi Massa (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2013), 30. 
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barang (goods) atau pelayanan (services) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal 

ini audien dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah produk yang 

dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat 

suatu rumusan dalam penyiaran program yang baik akan mendapat pendengar dan 

penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan 

pendengar dan penonton.18 

Jadi, program itu menjelaskan bagaimana sebuah stasiun televisi itu sendiri. 

Di stasiun televisi daerah Riau, yaitu Riau Televisi membuat sebuah program yang 

bersifat anak muda dan edukasi. Program ini namanya adalah school update. 

Program ini adalah program acara dari Riau Televisi. School update ini menyajikan 

sebuah penjelajahan berbagai objek yang memiliki potensi sekolah yang berpotensi 

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 televise dan satu-satunya program acara yang 

proses produksinya dilakukan oleh siswa-siswi sekolah yang menjadi utusan 

sekolah-sekolah yang bergabung dengan school update. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu yang releven dengan penelitian ini, diantaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harfisah (2014) komunikasi UIN SUSKA Riau 

dengan judul penelitian Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi Uin Suska 

Riau Terhadap Program Siaran Islamic Spirit Di Radio Robbani Fm 91,6 

Mhz Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

respon mahasiswa jurusan komunikasi terhadap program siaran Islamic Spirit 

di Radio Robbani Pekanbaru. Di dalam penelitian ini Harfisah menyimpulkan 

bahwa respon mahasiswa jurusan Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap 

program siaran Islamic Spirit di Radio Robbani FM 91,6 Mhz Pekanbaru adalah 

                                                           
18 Morissan. Manajemen Media Penyiaran (Jakarta: KDT, 2008), 199-200. 
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respon sangat baik dengan skor 80,30%, karena nilainya terdapat dalam 

kategori 76%-100%.19 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yunida Wati (2014) komunikasi UIN SUSKA 

Riau dengan judul penelitian Tanggapan Pedagang Kaki Lima Mengenai 

Relokasi Pasar Malam Kelurahan Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru. 

Tujuan yunida dalam penelitian ini untuk mengetahui tanggapan pedagang kaki 

lima terdahap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi pasar malam 

Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Yunida menyimpulkan 

Dengan di relokasi pasar malam Taman Kota ke pasar malam Puskopau tidak 

mengurangi minat pembeli untuk berbelanja kepada pedagang, selain itu biaya 

sewa tempat pasar dikatakan murah di bandingkan pasar malam di Taman Kota. 

Dilihat dari segi kenyamanan dan ketertiban pasar belum dapat dikatakan 

nyaman, karena kondisi tempat pasar yang sempit yang tidak dapat menampung 

pedagang lain, sehingga pedagang yang tidak tertampung di lokasi pasar 

mengelar dagangannya di pingiran jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan 

pun tidak dapat dihindari, perpindahan pasar malam mengurangi penghasilan 

pedagang kaki lima di bandingkan pedagang yang berjualan di pasar Taman 

Kota Pekanbaru. Tanggapan pedagang kaki mengenai relokasi pasar malam 

Puskopau Kecamatan Sukajadi sesuai dengan hasil penelitian yang penulis 

dapatkan di lapangan sebagian pedagang kaki lima menerima dengan baik 

tentang relokasi pasar malam dan sebagaian pedagang kaki lima tidak menerima 

dengan baik tentang relokasi pasar malam.20 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tison Herdianto Sitompul (2013) komunikasi 

UIN SUSKA Riau yang berjudul Respons Siswa Smpn 7 Pekanbaru 

Terhadap Tayangan Ranking 1 Di Transtv. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana respons siswa kelas I (Satu) SMPN 7 Pekanbaru 

terhadap Tayangan Ranking 1 di Transtv? Dan tison menyimpulkan bahwa 

                                                           
19 Harfisah, Skripsi, Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi Uin Suska Riau Terhadap 

Program Siaran Islamic Spirit Di Radio Robbani Fm 91,6 Mhz Pekanbaru  (Pekanabaru: UIN Suska 

Riau, 2014), 65. 
20 Yunida Wati, skripsi, Tanggapan Pedagang Kaki Lima Mengenai Relokasi Pasar Malam 

Kelurahan Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2014), 68. 
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Respons Siswa SMPN 7 Pekanbaru Terhadap Tayangan Ranking 1 di Transtv 

khususnya bagi siswa kelas satu adalah dikategorikan respon sangat baik 

dengan nilai persentase 85,49%. Angka ini diukur dengan indikator persentase 

rata-rata kuantitatif yang telah ditetapkan dalam Bab I. respon sangat baik 

apabila mencapai 76% - 100%, respon cukup baik apabila mencapai 56% -75%, 

respon 11 kurang baik apabila mencapai 40% - 55%, respon tidak baik apabila 

kurang dari 40% (Arikunto, 1998: 245-246). Berdasarkan penelitian dari 

lapangan memang benar siswa atau pelajar khususnya siswa kelas satu 

menyukai Tayangan Ranking 1 yang tayang pada pagi hari dikarenakan sesuai 

dengan selera siswa dan dapat menonton tayangan tersebut setiap harinya.21 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jeki (2013) komunikasi UIN SUSKA Riau 

dengan judul penelitian Tanggapan Siswa Kelas Xi Smk Muhammadiyah 

Pekanbaru Terhadap Program Siaran Rock Sound Di Radio Persada Fm 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa kelas 

xi smk muhammadiyah pekanbaru terhadap program siaran rock sound di 

Dalam penelitian ini, jeki menyimpulkan bahwa tabel rekapitulasi indikator 

tentang tanggapan responden yakni siswa kelas II SMK Muhammadiyah I 

Pekanbaru terhadap acara rock sound diketahui bahwa frekuensi pilihan 

jawaban terbanyak dapat dikategorikan cukup dengan jumlah nilai akhir 63%. 

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 63% 

yang berkategori cukup baik. Hasil tanggapan responden terhadap acara rock 

sound yang disiarkan di radio Persada FM tersebut bervariasi sesuai dengan 

minat dan selera terhadap jenis musik. Ada responden yang memberikan 

tanggapan positif bahwa acara rock sound memberikan pengaruh pada 

penampilan, gaya, pergaulan, dan selera bermusik dan ada pula responden yang 

                                                           
21 Tison Herdianto Sitompul, Skripsi, Respons Siswa Smpn 7 Pekanbaru Terhadap 

Tayangan Ranking 1 Di Transtv (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013), 66. 
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memberikan tanggapan bahwa acara rock sound hanya sebagai hiburan semata 

dan tidak ada pengaruhnya pada afektif/sikap dan perubahan tingkah laku.22 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fina Fathia (2012) komunikasi UIN SUSKA 

Riau yang berjudul Respon masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah 

Terhadap Acara Mozaik Nusantara Di Rri Dalam Melestarikan Seni Antar 

Budaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana respon 

masyarakat RW 03 Kel. Tangkerang Tengah terhadap acara mozaik nusantara 

di RRI dalam melestarikan seni antar budaya di kota Pekanbaru ? fina 

menyimpulkan Berdasarkan tabel rekapitulasi indikator tentang respon 

masyarakat RW 03 Kel. Tangkerang tengah terhadap acara Mozaik Nusantara 

di RRI dapat diketahui bahwa frekuensi pilihan indikator yang terbanyak 

berdasarkan rata-rata adalah indikator perhatian dengan nilai rata-rata sebesar 

28 responden memilih option C. Berdasarkan hasil uji hipotesis Chi-Square 

maka dapat disimpulkan semua indikator Ho ditolak dan Ha diterima katena 

nilai Chi-Square hitung lebih besar dari Chi-Square tabel. Maka dapat 

diketahui, terdapat respon yang kuat antara masyarakat RW 03 kel. Tangkerang 

Tengah terhadap acara Mozaik Nusantara di RRI dalam melestarikan seni antar, 

hal ini dilihat dari semua indikator yang diterima. Respon masyarakat dikatakan 

kuat karena nilai rata-rata dari setiap indikator melebihi 3.50 yang hamper 

mencapai nilai ordinal 4. Dengan kategori alternative jawaban sebagai berikut: 

5 = sangat kuat, 4 = kuat, 3 = cukup kuat, 2 = kurang kuat, 1 = tidak kuat.23 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lela Sari Ritonga (2012) Komunikasi UIN 

SUSKA Riau. Penelitian ini berjudul Respon Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Terhadap Cerpen X-

Presi Riau Pos. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana respon 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Terhadap Cerpen X-Presi Riau Pos factor - faktor yang mempengaruhi 

                                                           
22 Jeki, Skripsi, Tanggapan Siswa Kelas Xi Smk Muhammadiyah Pekanbaru Terhadap 

Program Siaran Rock Sound Di Radio Persada Fm (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013), 65. 
23 Fina Fathia, Skripsi, Respon masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah Terhadap 

Acara Mozaik Nusantara Di Rri Dalam Melestarikan Seni Antar Budaya (Pekanbaru: UIN SUSKA 

Riau, 2012), 73. 
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responden. Lela menyimpulkan hasil penelitian ini bahwa, respon mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terhadap 

cerpen X-Ppresi Riau Pos adalah baik, Hal ini terbukti dari analisa data pada 

Bab IV yaitu 69,75% angka ini terdapat antara 61%-80% sesuai dengan kategori 

yang ditetapkan yaitu pendapat sangat baik apabila mencapai 100%- 80%, 

pendapat baik apabila mencapai 61%- 80%, pendapat cukup baik apabila 

mencapai 60%- 41%, pendapat kurang baik apa bila mencapai 40%- 21% dan 

pendapat tidak baik apabila kurang dari 20%. Ada pun faktor yang 

mempengaruhi respon mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap cerpen X-Presi 

Riau Pos sehingga mahasiswa mau membaca cerpen X-Presi Riau Pos adalah, 

mengetahui adanya cerpen di rubrik X-Presi Riau Pos, ketertarikan terhadap isi 

cerpen X-Presi Riau Pos, Bahasa dalam penulisan cerpen X-Presi, alur yang 

sederhana, kesopanan bahasa, respon dan merasa membaca cerpen X-Presi Riau 

Pos dapat memberikan inspirasi tentang penulisan cerpen, mengibur dan 

terakhir responden beranggapan membaca cerpen X-Presi Riau Pos dapat cukup 

memenuhi keingin tahuan responden terhadap cerpen.24 

7. Penelitian yang dilakukan Oleh Rachel Priscella Siriwa Ilmu Komunikasi 

Universitas Hasanuddin yang berjudul Tanggapan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Tabloid Identitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap desain grafistabloid Identitas, 

Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Hasanuddin terhadap berita tabloid Identitas dan Untuk mengetahui tanggapan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap iklantabloid 

Identitas. Rachel menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa, Tanggapan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin mengenai desain grafis 

dilihat dari indikator layout, typografi, warna, dan karikatur, secara keseluruhan 

adalah bagus, Tanggapan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin 

                                                           
24 Lela Sari Ritonga, Skripsi, Respon Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Terhadap Cerpen X-Presi Riau Pos (Pekanabaru: UIN Suska Riau,  

2012), 85. 
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mengenai berita dilihat dari indikator daya tarik berita adalah menarik, 

kejelasan berita adalah jelas, pemenuhan kebutuhan informasi adalah terpenuhi. 

Sedangkan pemenuhan kebutuhan hiburan adalah tidak terpenuhi dan 

Tanggapan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin mengenai 

iklan dilihat dari indikator daya tarik iklan adalah tidak menarik, dan pemilihan 

iklan adalah tidak tepat.25 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin (2014) ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS HASANUDDIN yang berjudul Tanggapan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Program Hitam Putih Di 

Trans 7. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tanggapan 

mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap 

program Hitam Putih di Trans 7 dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tanggapan mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Hasanuddin terhadap program Hitam Putih di Trans 7. Erwin menyimpulkan 

dalam penelitiannya bahwa, Tanggapan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Hasanuddin terhadap program Hitam Putih menyatakan bagus, baik 

secara keseluruhan maupun kategorisasi pendukung seperti : jadwal 

penayangan yang mencakup waktu penayangan dan durasi penayangan, tema 

dan kejelasan tema / materi acara yang mencakup tema / materi acara yang 

paling diminati, penilaian tema, kejelasan tema, kekinian tema acara, 

penampilan pembawa acara dan bintang tamu, daya tarik dan tujuan menonton 

program Hitam Putih. Walaupun demikian, ada responden yang memberikan 

tanggapan tidak bagus menyatakan bahwa dari jadwal penayangan yang lima 

kali dalam seminggu seharusnya dikurangi saja menjadi tiga kali dalam 

seminggu, dan durasi penayangan yang mencapai 75 menit seharusnya menjadi 

60 menit saja setiap kali tayang dan Adapun faktor-faktor yag mempengaruhi 

tanggapan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah faktor 

eksternal yang meliputi intensitas, ukuran, kontras, gerakan, pengulangan, 

keakraban dan novelty. Sedangkan faktor internal meliputi kebutuhan 

                                                           
25 Rachel Priscella Siriwa, Skripsi, Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Hasanuddin Terhadap Tabloid Identita (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 82. 
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psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap, kepercayaan umum 

dan penerimaan diri.26 

Secara keseluruhan penelitian diatas relevan dengan penelitian yang penulis 

buat. Hanya saja perbedaan dan persamaan terdapat pada subjek, objek dan teori 

yang digunakan. 

 

C. Konsep Operasional 

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih jelas maka perlu adanya konsep 

operasional. Konsep opersional yang penulis buat ini berasal dari indikator-

indikator teori yang penulis gunakan, yaitu teori S-O-R atau Stimulus Organism 

Respons, indikator dari teori ini ada tiga, pertama perhatian, kedua pengertian dan 

ketiga penerimaan. Maka konsep operasional peneliti dapat dilakukan dengan 

melihat indikator-indikator tersebut untuk mengukur tanggapan Siswa jurusan 

Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru terhadap Program Acara School 

Update Di Riau Televisi: 

1. Siswa memperhatikan program acara school update, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Kesediaan waktu, Siswa mau memberikan waktunya kepada peneliti untuk 

keberlangsungan penelitian ini. 

b. Jadwal program acara school update di Riau Televisi, tidak mengganggu 

aktifitas dari siswa. 

c. Pembawa acara atau host menyampaikan program acara school update. 

2. Siswa mengerti terhadap program acara school update. Hal ini dapat dilihat 

dari: 

a. Siswa terhibur dengan adanya program school update di Riau Televisi. 

b. Siswa merasa termotivasi untuk berkreativitas dalam bidang edukasi setelah 

menyaksikan program acara school update di Riau Televisi. 

c. Siswa dapat menambah wawasanya dalam bidang broadcasting. 

d. Siswa lebih update dalam bidang broadcasting atau penyiaran. 

                                                           
26 Erwin, Skripsi, Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin 

Terhadap Program Hitam Putih Di Trans 7 (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 101. 
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3. Penerimaan pada siswa. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Perubahan sikap siswa setelah menonton program acara school update di 

Riau Televisi yang ditayangkan setiap hari.  

b. Reaksi yang ditiumbulkan setelah menyaksikan program acara school 

update di Riau Televisi siswa SMK Muhammadiyah I Pekanbaru dapat 

dilihat dari: 

c. Kreatifitas dan keterampilan siswa. 

d. Sekolah semakin banyak dikenal dan banyak peminatnya 


