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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi merupakan salah satu media massa yang paling banyak digunakan 

oleh penduduk Indonesia untuk mengakses informasi dan hiburan. Media televisi 

tidak lagi dilihat sebagai barang mewah. Media layar kaca tersebut sudah menjadi 

salah satu barang kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi. Televisi dapat menyiarkan informasi secara memuaskan 

karena dipadu oleh audio dan visual, serta sifatnya yang langsung dan sesuai 

dengan kejadian. Televisi selain sebagai sarana tayang realitas sosial juga 

memiliki arti yang penting bagi manusia untuk memantau dirinya dalam 

kehidupan sosial. Artinya setiap orang pasti ingin mengetahui apa yang terjadi di 

dalam maupun luar negeri. Semakin banyak informasi yang diterima maka 

semakin tahu dan faham tentang apa yang berlangsung di luar sana.  Seperti media 

massa lainnya, televisi memiliki tiga fungsi yaitu: fungsi penerangan, fungsi 

pendidikan, dan fungsi hiburan. Keberlangsungan tiga fungsi tersebut disesuaikan 

dengan sistem negara dan pemerintahan setempat. 

Terkait dengan penelitian ini, anak dan televisi mempunyai hubungan yang 

sangat dekat. Bahkan mungkin bisa jadi hubungan antara anak dengan televisi 

lebih dekat dibandingkan dengan interaksi antara anak dengan keluarga atau 

orangtuanya. Kehadiran televisi sesungguhnya bagai pisau bermata ganda, 

memberikan pengetahuan namun sekaligus berdampak negatif dalam proses 

perkembangan anak, baik fisik, psikis, maupun sosial. 
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Tayangan televisi juga merupakan media peniruan dan penanaman nilai 

negatif, padahal anak-anak belum mampu membedakan mana yang baik dan 

buruk serta mana yang pantas dan tidak pantas. Beberapa tayangan anak-anak di 

televisi memberi pembenaran atas perilaku negatif seperti mencontek, 

mempertontonkan aib orang lain dan menipu. Belum lagi film-film kartun yang 

penuh dengan kemunculan bahasa kekerasan, seperti kata-kata goblok, enyahlah, 

dan sebagainya. Konsumtivisme anak-anak sekarang juga banyak dikaitkan 

dengan tayangan dan iklan di televisi. Hal inilah yang menjadi sebuah fenomena 

bahwa televisi adalah sebuah media peniruan melalui program acaranya baik itu 

peniruan positif maupun negatif.  

Sesuai dengan penelitian ini, peneliti tertarik dengan adanya sebuah 

program televisi yaitu Hand Made. Acara Hand Made di Global TV adalah acara 

yang ditayangkan untuk mengajarkan anak Indonesia untuk dapat berkreasi 

membuat mainan dari barang-barang bekas yang mudah di dapatkan di 

lingkungan sekitar. Slogan acara ini adalah untuk mendukung program Reduse, 

Reuse dan Recycle.  

Dengan adanya acara ini, dapat ditinjau kembali bahwa keberadaan 

televisi sebagai sebuah media peniruan melalui program acara didalamnya. Dan 

acara Hand Made ini merupakan sebuah acara yang dianggap peneliti mampu 

memberikan gairah atau dampak kepada para penontonnya khususnya anak-anak 

untuk membuat mainan. Karena seperti yang telah diketahui, anak-anak lebih suka 

membeli mainan jadi di pasaran, daripada membuat mainan sendiri.  

Dalam membuat mainan, tidak hanya didapatkan dari hasil peniruan tapi 

juga kreativitas si anak dalam membuatnya. Karena dengan kreativitasnya sendiri 
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akan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka. Melalui acara Hand 

Made ini, anak akan mendapatkan pengetahuan tentang alat-alat yang digunakan 

untuk membuat mainan tersebut. Dan selebihnya adalah kreativitas anak tersebut 

untuk mengatur dan mengolah mainan itu tadi. 

Usia anak adalah usia dimana si anak sedang mengembangkan segala 

kemampuannya seperti kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang 

lain dan kemampuan mengemukakan pendapat. Ketika menonton televisi, anak 

cenderung untuk bersikap individualis sehingga ketrampilan-keterampilan anak 

tersebut menjadi kurang berkembang. Berbeda sekali ketika anak bermain 

bersama teman-temannya. Saat bermain, mereka akan saling bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Jika proses ini terjadi terus menerus maka yang terjadi 

adalah semakin turunnya kemampuan anak dan remaja dalam bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitarnya. 

Kreativitas adalah cara mengapresiasikan diri kita terhadap suatu masalah, 

dengan menggunakan berbagai cara yang datang secara spontanitas yang 

merupakan hasil dari pemikiran kita. Kreativitas bisa disalurkan dengan berbagai 

cara, diantara nya dengan membuat karya-karya seni yang mengandung nilai-nilai 

estetika atau keindahan. Kreativitas bisa muncul karena adanya dorongan di dalam 

diri kita untuk berkarya (http://id.wikipedia.org/wiki/kreatifitas) 

Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan pada orisinalitas, 

seperti yang dikemukakan oleh Baron (1969) yang menyatakan bahwa kreatifitas 

adalah kemampuan untuk menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Begitu 

pula menurut Haefele (1962) dalam Munandar, 1999; yang menyatakan 

kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang 
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mempunyai makna sosial. Dari dua definisi ini maka kreatifitas tidak hanya 

membuat sesuatu yang baru tetapi mungkin saja kombinasi dari sesuatu yang 

sudah ada sebelumnya. Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

untuk menjelaskan makna dari kreativitas yang dikaji dari empat dimensi yang 

memberikan definisi saling melengkapi. Untuk itu kita dapat membuat berbagai 

kesimpulan mengenai definisi tentang kreativitas dengan acuan beberapa pendapat 

yang dikemukakan oleh para ahli. Dari beberapa uraian mengenai definisi 

kreativitas yang dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa : “Kreativitas 

adalah proses konstruksi ide yang orisinil (asli), bermanfaat, variatif (bernilai 

seni) dan inovatif (berbeda/lebih baik)”. (http://eko13.wordpress.com/2008/ 

03/16/pengertian-kreativitas/). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengaruh dari terpaan acara Hand Made di Global TV terhadap tingkat kreativitas 

anak. Karena dalam acara Hand Made itu sendiri menunjukkan daya kreatifitas 

untuk mengolah barang-barang bekas yang tidak digunakan menjadi sebuah 

mainan.  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan VI SDN 3 Krian 

Sidoarjo. Alasan pengambilan sampel ini karena siswa kelas V dan VI ini 

dianggap peneliti akan mampu mendukung proses pengumpulan data pokok yaitu 

pengisian kuesioner. Pemilihan SDN 3 Krian itu sendiri karena peneliti 

merupakan alumnus SDN tersebut, sehingga peneliti merasa akan dengan mudah 

mendapatkan data disana. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “seberapa besar pengaruh dari terpaan acara Hand Made 

di Global TV terhadap kreativitas Siswa kelas V dan VI SDN I Krian dalam 

membuat mainan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

seberapa besar pengaruh dari terpaan acara Hand Made di Global TV 

terhadap kreativitas Siswa kelas V dan VI SDN I Krian dalam membuat 

mainan 

 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi bagi 

penelitian sejenis selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refleksi bagi audiens yaitu siswa 

SDN 1 Krian yang menjadi responden dalam penelitian ini tentang terpaan 

media, dan juga pengaruh dari media terhadap pembentukan sikap dan 

perilaku. 

 


