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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Televisi merupakan salah satu media yang terdiri dari perpaduan antara 

faktor audio dan faktor video. Sedangkan yang dimaksudkan dengan televisi ini 

ialah televisi siaran yang merupakan media jaringan komunikasi dengan ciri-ciri 

dalam komunikasi massa yaitu: berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, 

dan komunikannya heterogen. Di dalam kegunaannya televisi senantiasa memiliki 

dua wajah atau sisi. Pada satu wajah, ia disebut dalam padanan negatif, seperti: 

“tabung kebodohan hingga tanah gersang”. Pada wajah lain, ia di sebut padanan 

positif, seperti: “panduan baru, jendela melihat dunia”. 

Sejak awal keberadaan televisi ditujukan untuk membantu manusia 

memperoleh informasi dan hiburan. Pemanfaatan teknologi komunikasi yang 

canggih oleh televisi menjadikan siaran televisi menjadi lebih menarik untuk 

disaksikan. Pemirsa televisi pun semakin bertambah dari hari ke hari. Terlebih 

lagi saat ini hampir semua rumah tangga memiliki TV. 

Seperti halnya media massa lainnya, televisi pada dasarnya memiliki tiga 

fungsi, yaitu:  

1. Fungsi penerangan, maksudnya ialah menyiarkan informasi dalam bentuk 

siaran pandangan mata, atau berita yang dibacakan penyiar, dilengkapi 
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dengan gambar-gambar yang sudah tentu faktual dan juga diskusi panel, 

ceramah, komentar, dan lain-lain, yang semuanya realistis. 

2. Fungsi pendidikan, maksudnya ialah menyiarkan acara pendidikan dan 

acara implisit yang mengandung unsur pendidikan kepada khalayak yang 

jumlahnya begitu banyak simultan. Tujuannya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat. 

3. Fungsi hiburan, maksudnya ialah menyiarkan program acara yang sifatnya 

menghibur atau tayangan hiburan. Tujuannya untuk membuat khalayak 

tidak jenuh atau bosan dengan acara tv yang monoton dan sebagai media 

refreshing dari semua kegiatan atau rutinitas sehari-hari.  

Akan tetapi pada saat ini setelah adanya reformasi, kebebasan 

berekspresipun semakin menjadi. Sifat hadir di mana-mana (ambiguity) televisi 

dan semakin kuatnya persaingan dalam hal menarik khalayak antarjaringan 

televisi, menimbulkan cepatnya pertumbuhan bisnis jasa televisi, sekaligus 

persoalan yang ditimbulkannya. Bermunculannya stasiun TV baru mengakibatkan 

persaingan yang luar biasa dikalangan dunia pertelevisian. Berbagai acara 

menarik disuguhkan kepada para khalayak atau audience untuk selalu  setia  

menyaksikan acara-acara pada stasiun TV tersebut. Sehingga yang dijadikan 

pacuan oleh awak media pertelevisian saat ini adalah nilai jual pasar atau sesuai 

yang dibutuhkan khalayak. Dari ketiga fungsi yang telah disebutkan di atas yang 

paling menonjol adalah hiburan. Hampir sebagian besar program tayangan televisi 

saat ini adalah tentang program hiburan. Mulai dari sinetron, reality show, musik, 

pentas lagu-lagu,  acara permainan, gossip (infotainment), kuis, talk show, sport,  
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film kartun, dan lain-lain. Program tayangan hiburan sangat diminati dan dinanti-

nantikan pemirsa televisi di rumah karena berbagai macam jenis tayangan hiburan 

tersebut dapat menghilangkan kejenuhan dan menyegarkan pikiran. Dan justru 

karena terlalu bebasnya berekspresi, dalam penayangannya, acara hiburan di 

televisi banyak yang mengandung unsur kekerasan dalam segi apapun. Dan 

anehnya justru hal itu yang disenangi atau digemari oleh audience. Hampir semua 

stasiun televisi yang ada saat ini juga menyuguhkan hal yang sama namun 

berbeda konsep dan kemasan saja.  

Dalam hal ini, media televisi sebagai fungsi hiburan dapat mempengaruhi 

khalayak untuk mengkonsumsi dengan menonton televisi secara terus-menerus 

karena program tayangan hiburan yang ada dapat membantu mengurangi beban 

fikiran para pemirsa di rumah. Seperti yang disampaikan oleh Kris Budiman 

(2002: 129) berikut: 

“Menonton televisi, diteropong dari sudut pandang pragmatik, merupakan 

sejenis tindak ilokusi dengan kandungan performatifnya yang tidak jauh berbeda 

dengan jenis-jenis tindakan non-verbal lain pada umumnya. Dengan menonton 

televisi, orang sekaligus melakukan sesuatu, melakukan tindakan lain secara 

simultan”. 

Melalui perspektif tersebut, tindakan menonton televisi dapat dijabarkan 

lagi secara tipologis sebagai berikut: 

1. Menonton televisi adalah tindakan menjalin atau memutuskan ikatan 

interpersonal. 
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2. Menonton televisi adalah mendapatkan beraneka pengalaman: 

bersantai, bermain, mengasuh, dan lain-lain. 

3. Dengan kehadiran suaranya sebagai suara latar (background noise), 

menonton televisi adalah sekaligus menjadikannya sebagai “teman” 

yang setia, yang bahkan bisa dijadikan sebagai interlocutor seperti 

halnya manusia. 

4. Menonton televisi adalah sekaligus tindakan mengelola kekuasaan. 

Penggunaan remote control untuk mengawasi dan mendisiplinkan 

orang lain. 

Dalam hal ini, seluruh praktek menonton televisi dapat secara singkat 

dikatakan sebagai praktek pengemasan waktu dan ruang. Saat-saat menonton TV 

dikemas sebagai bagian yang koheren dari jadwal aktivitas sehari-hari. Ruang 

tertentu di dalam rumah dikemas sekaligus sebagai tempat yang nyaman yang 

membuat orang merasa betah untuk berlama-lama menonton televisi. 

Munculnya beberapa stasiun TV swasta baru  baik lokal maupaun 

nasional, sebenarnya disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan 

masyarakat merasa memperoleh tambahan berbagai sajian acara baru yang lebih 

beragam. Booming TV swasta sangat diharapkan akan memberikan pencerahan 

budaya sekaligus pencerdasan melalui sajian informasi yang disampaikan secara 

tajam, objektif dan akurat, dengan sajian informasi yang tajam, maka akan 

mencerdaskan masyarakat dalam memahami berbagai persoalan aktual baik di 

bidang ekonomi, pilitik, sosial, budaya, dan lain-lain. Disamping itu, TV juga 

akan memperluas wawasan masyarakat jika mereka aktif mengikuti acara dialog, 
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debat, diskusi dan berbagai acara informatif maupun edukatif lain yang 

ditayangkan TV. Namun tak dapat diingkari, bahwa kehadiran beberapa TV 

swasta baru semakin mempertajam tingkat kompetisi bisnis pertelevisian di 

Indonesia. Sebagai konsekuensinya, para awak  media TV swasta yang ada, baik 

pemain lama maupun pemain baru, harus memutar otak untuk memilih strategi 

jitu dalam menggaet atau menarik perhatian pemirsa. Logikanya, jika mereka 

berhasil merebut simpati penonton secara luas maka sejumlah iklan akan masuk. 

Adapun hal yang menjadi keprihatinan kita, ternyata sebagian TV swasta 

memilih strategi yang kurang tepat untuk menggaet penonton, diantaranya adalah 

pemilihan aktris yang masih belia dimaksudkan untuk menggaet penonton dari 

kalangan ABG atau remaja sebanyak-banyaknya. Disamping itu, pemilihan alur 

cerita yang memilih setting anak-anak sekolah tentunya diorientasikan untuk 

membidik segmen penonton yang duduk di SD kelas-kelas atas, SLTP, SLTA. 

Padahal adegan dalam sinetron bersetting sekolahan tersebut (misalnya: 

berpacaran) sebenarnya belum pantas dilakukan oleh mereka. Apalagi apabila kita 

berpijak pada nilai dan norma agama dan adat ketimuran, tentu peran dan adegan 

itu tidak layak diekspos di muka umum. Rupanya, tayangan TV terbukti cukup 

efektif dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku anak-anak lantaran media 

ini sekarang telah berfungsi sebagai rujukan dan wahana peniruan (what they see 

is what they do). Anak-anak sebagai salah satu konsumen media secara sadar atau 

tidak telah dicekoki budaya baru yang dikontruksi oleh pasar (market ideologi). 

Audience atau khalayak televisi terdiri dari semua umur dan khalangan. 

Dalam hal ini anak-anak menjadi audience yang cukup besar jumlahnya dalam 
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menonton tayangan TV. Hal ini disebabkan oleh waktu luang mereka yang 

cenderung lebih banyak daripada waktu luang orang dewasa. Televisi sekarang 

telah menjelma sebagai sahabat yang aktif mengunjungi anak-anak. Bahkan di 

lingkungan keluarga yang para orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah, televisi 

telah berfungsi ganda, yaitu sebagai penyaji hiburan sekaligus sebagai pengganti 

peran orang tua dalam mendampingi keseharian anak-anak.  

Ironisnya di tengah-tengah peran vitalnya selaku media hiburan keluarga, 

dunia pertelevisian kini telah mengalami disorientasi dalam ikut mendidik 

penontonnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Lembaga Sensor Film 

(LSF), Titie Said, dunia pertelevisian kini terancam oleh unsur-unsur vulgarisme, 

kekerasan, dan pornografi. Ketiga unsur tersebut hampir-hampir menjadi sajian 

rutin di sejumlah stasiun televisi serta dapat ditonton secara bebas bahkan oleh 

kalangan anak-anak. Padahal ketiga unsur itu mestinya dicegah agar tidak 

ditonton oleh anak-anak mengingat kondisi psikologi mereka yang belum mampu 

membedakan mana hal-hal yang positif dan mana hal-hal yang negatif dari sebuah 

tayangan TV. Sehingga dapat mempengaruhi daya pikir dan perkembangan otak 

anak. (http://.wangsajaya. blogspot.com/2008/word-press.html//diakses pada 

tanggal 19 September 2010). 

Seringnya menonton TV juga akhirnya membuat anak menjadi kebiasaan 

dan konsumerisme meningkat. Seperti yang disampaikan oleh Ana Nadhya Abrar 

(2003: 72) berikut: 

“Mode yang disiarkan televisi merambah ke dalam kehidupan masyarakat. 

Di dalam masyarakat sendiri melekat sikap tidak mau ketinggalan dari orang lain. 
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Gabungan kedua kondisi ini menciptakan dorongan yang kuat untuk berlomba-

lomba memperoleh sesuatu yang lebih dari orang lain. Pada titik inilah 

konsumerisme jadi meningkat.” 

Naluri anak-anak yang selalu senang dengan segala sesuatu yang serba 

menghibur dan pikiran fantasi, entah itu dalam permainan maupun tontonan yang 

mengandung unsur hiburan yang sesuai dengan selera mereka seperti: film kartun, 

pentas lagu atau musik, sinetron remaja, reality show remaja, dan sebagainya, 

membuat anak-anak semakin tidak mau beranjak dari depan TV. Ketergantungan 

anak di depan TV itu juga semakin parah. Data dari Yayasan Pengembangan 

Media Anak (TPMA) 2006 menyebutkan, anak-anak menonton TV selama 30-35 

jam per minggu atau lebih dari 1.500 jam setahun. Angka ini dua kali 

dibandingkan waktu belajar mereka di sekolah dasar (SD) negeri yang hanya 

sekitar 750 jam. Angka yang mencengangkan itu diperparah lagi dengan belum 

terbentuknya pola menonton TV yang sehat. Maksud menonton TV yang sehat 

adalah, batasan waktu yang tepat bagi anak-anak. Pilihan acara yang sesuai 

dengan usia anak, serta adanya pendampingan dari orang tua. Terlebih lagi jika 

anak sudah duduk di bangku sekolah yang seharusnya waktu luang mereka 

digunakan untuk belajar atau membaca buku, namun mereka cenderung malas dan 

lebih senang menonton TV.  

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar 

dapat menghadapi tantangan global dan menyiapkan masa depan bangsa. Untuk 

itu perlu kita sadari bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam 

menghadapi tantangan global baik itu dalam bersaing, maupun dalam berprestasi. 
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Salah satu problem nasional yang sampai sekarang masih dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah semakin menurunnya kualitas pendidikan. Secara otomatis tentu 

berdampak langsung terhadap kemampuan daya saing out put pendidikan kita. Hal 

demikian menjadi ironis, karena pada satu sisi untuk masuk melenium ke tiga 

dituntut pribadi-pribadi yang mampu bersaing secara global, siapa yang tidak 

mampu bersaing akan tersingkir, namun pada sisi lain kualitas pendidikan kita 

justru mengalami kemunduran. Berkenaan dengan rendahnya mutu pendidikan, 

para analisis memberikan diagnosis yang berbeda-beda terhadap penyebabnya. 

Pada era sentralisasi pemerintahan, pemusatan birokrasi pemerintahan sering 

dianggap sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan yang bersifat 

sentralistik dianggap telah membelenggu kreativitas kelompok akar rumput, 

dimana segala sesuatu serba ditentukan di atas. Namun, ketika paradigma itu 

dibalik, hingga kekuasaan menyelenggarakan pendidikan diserahkan kepada 

pemerintah daerah, bahkan kepada sekolah dalam bentuk manajemen pendidikan 

berbasis sekolah (MPBS), hal itu justru menimbulkan kebingungan. Banyak 

pemerintah daerah dan sekolah tidak siap melaksanakan sistem baru tersebut. 

Melihat realitas seperti diatas, orang berusaha mencari penyebab lain, diantaranya 

yaitu pengaruh negatif alat teknologi, dalam hal ini media televisi. Namun kali ini 

kita akan berbicara tentang pengaruh acara-acara di televisi khususnya program 

hiburan yang banyak diminati anak-anak atau remaja dalam tanda kutip pengaruh 

negatifnya, terhadap prestasi belajar siswa.  

Televisi memang menarik minat baik terhadap orang dewasa khususnya 

pada anak-anak yang senang melihat televisi karena kebanyakan adalah berisi 
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tayangan atau acara-acara hiburan yang menarik dan cara penyajiannya yang 

menyenangkan. Namun dampak negatif yang dimunculkan dari terpaan tayangan 

program hiburan di TV yang ditonton juga tidak sedikit. Dalam konteks semacam 

ini dapat melihat beberapa kemudaratan itu sebagai berikut: 

1. Menyia-nyiakan Waktu 

Mengingat waktu itu terbatas, maka menonton televisi dapat dikategorikan 

menyia-nyiakan waktu dan umur, bila acara yang ditontonnya terus 

menerus bersifat hiburan di dalamnya tanpa ada sisi edukasinya sama 

sekali. 

2. Melalaikan Tugas dan Kewajiban 

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, juga sudah 

menunjukan dengan jelas dan tegas bahwa menonton televisi dengan 

acaranya yang memikat dan menarik sering kali membawa kita pada 

kelalaian. 

3. Alat Transportasi Kejahatan dan Kebejatan Moral 

Adanya berbagai sajian program dan acara hiburan yang disiarkan di 

televisi misalnya, film, sinetron, musik, drama dan lain sebagainya yang 

paling dikhawatirkan adalah jika tontonan tersebut merupakan adegan dari 

kebejatan moral contohnya, pembunuhan, pemerkosaan, pornografi yang 

tentu saja sedikit atau banyak akan ditiru oleh para pemirsa terutama anak-

anak atau remaja belum mampu membedakan mana hal-hal yang positif 

dan mana hal-hal yang negatif dari sebuah tayangan TV. 
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4. Mempengaruhi dan Menurunkan Prestasi Belajar Murid 

Berbagai macam acara hiburan yang ditayangkan dalam televisi yang 

memikat dan menggiurkan para pelajar. Ternyata mampu 

memporakporandakan jadwal waktu belajar mereka untuk disiplin waktu 

belajar, karena mereka sudah terbius oleh pengaruh hingar-bingar dan 

kenikmatan yang ditawarkan oleh berbagai macam hiburan televisi. 

Dalam kaitannya dengan prestasi belajar siswa, berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti secara informal, nampaknya semaraknya acara 

hiburan yang ditayangkan di TV semakin membuat mereka tidak bisa lepas dari 

media televisi. Menurut mereka tayangan program hiburan bersifat menghibur, 

tidak membosankan, dan lebih menarik daripada acara TV lainnya. Program 

hiburan yang paling disukai dan sering ditonton antara lain: acara musik, sinetron, 

film dan reality show. Hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi malas 

belajar. Bagi mereka, belajar dan membaca buku merupakan hal yang 

membosankan. Waktu belajar-mengajar di sekolah, bagi mereka sudah cukup 

untuk kegiatan yang bersifat akademik. Jika terus-menerus dibiarkan, maka akan 

dapat berpengaruh negatif dengan kemampuan akademik pada para siswa atau 

anak itu sendiri. Dalam hal ini , maka akan terjadi  hubungan antara terpaan 

tayangan hiburan yang ada di TV dengan prestasi akademik para siswa yang dapat 

menimbulkan suatu efek. 
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B. Rumusan Masalah: 

Berbagai macam program hiburan televisi yang terlampau banyak mengisi 

layar kaca pemirsa, dan khususnya bagi anak-anak atau pelajar, saat ini diketahui 

bahwa menonton TV yang cenderung menjadi kebiasaan dapat berpengaruh pada 

perkembangan akademik mereka, maka dapat ditarik rumusan masalahnya ialah: 

1. Adakah Korelasi antara Terpaan Tayangan Program Hiburan di TV dan 

Prestasi Akademik Siswa? 

2. Seberapa Tinggi Tingkat Keeratan Korelasi antara Terpaan Tayangan 

Program Hiburan di TV dan Prestasi Akademik Siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan supaya penelitian 

ini menjadi lebih terarah secara jelas, maka perlu ditetapkan tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara terpaan tayangan 

program hiburan di TV dan prestasi akademik siswa. 

2. Untuk mengetahui tingginya tingkat keeratan korelasi antara terpaan 

tayangan program hiburan di TV dan prestasi akademik siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 
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Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi akademis bagi 

perkembangan ilmu komunikasi tentang penerapan Teori Fungsional dan 

Teori Empirisme (Tabula Rasa)  yang berkaitan dengan Terpaan Tayangan 

Program Hiburan di TV dan Prestasi Akademik Siswa. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, para siswa dapat lebih selektif 

dalam memilih tayangan yang ditonton untuk lebih memanfaatkan media 

televisi sebagai panduan baru, jendela melihat dunia dan dapat membagi 

waktu belajar dengan sekedar menonton tayangan hiburan di TV, sehingga 

tidak akan berdampak negatif terhadap prestasi akademik mereka.  

 

E. Kerangka Teoritis 

E.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Nurudin (2007:3-4) menyatakan, ”pada dasarnya komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik)”. Dalam hal ini, 

media massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran 

dalam komunikasi massa. Akan tetapi bukan itu saja. Komunikasi massa dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Josep A. Devito menyatakan, Pertama, komunikasi massa adalah 

komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar 

biasa banyaknya. (Mass communication addressed to masses, to an 

extremely large science). 
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Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut 

bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita. (Mass 

communication is communication mediated by audio and/ or visual 

transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most 

logically defined by its form: television, radio, newspaper, magazines, 

films, books, and tapes). 

b. Jay Black dan Frederick C. Whiney dalam Nurudin (2003: 11) 

menyatakan, komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan 

yang diproduksi secara masal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada 

massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. (Mass 

communication is a process whereby mass-produced message are 

transmitted to large, anonymous, and heterogenous masses of receivers). 

c. Rakhmat Jalaluddin (1994) menyatakan, komunikasi massa adalah jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen dan anonim dan melalui media cetak atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa baik cetak maupun elektronik kepada sejumlah khalayak 

yang tersebar luas, anonim, dan heterogen. 
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E.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi artinya peran atau sesuatu yang diperankan oleh suatu hal dalam 

kegiatan pihak lain. Fungsi itu dapat dirasakan baik terhadap diri orang secara 

individual, maupun bagi kelompok anggota masyarakat, serta terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Winarni, 2003: 43). 

Pada mulanya Harold D. Lasswell dalam Josep A. Devito (1997)  

memberikan ringkasan atau kesimpulan mengenai fungsi dasar komunikasi yaitu: 

fungsi pengawasan (surveillance of the environment), fungsi korelasi (correlation 

of the part of society in responding to the environment), dan fungsi pewarisan 

sosial (transmission of the social heritage from one generation to the next). 

Charles Robert Wright (1988) menambahkan fungsi hiburan (entertainment) 

dalam fungsi komunikasi massa.  

Berikut ini fungsi komunikasi massa menurut beberapa ahli: 

a. Alexis S. Tan (1981: 139-152) memperjelas fungsi komunikasi massa 

yang disodorkannya ke dalam tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Fungsi Komikasi Massa Alexis S. Tan 

No. 

Tujuan 

Komunikator 

(Penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikan 

(Menyesuaikan diri pada system: 

pemuasan kebutuhan) 

1. Memberi Informasi Mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, 

meraih keputusan. 

2. Mendidik Memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

yang berguna memfungsikan dirinya secara 

efektif dalam masyarakatnya, mempelajari 

nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima 

dalam masyarakatnya. 

3. Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi nilai, 

tingkah laku, dan aturan yang cocok agar 

diterima dalam masyarakatnya. 

4. Menyenangkan, 

memuaskan 

kebutuhan 

komunikan 

Menggembirakan, mengendorkan urat saraf, 

menghibur, dan mengalihkan perhatian dari 

masalah yang dihadapi. 

(Sumber: Alexis S. Tan 1981) 

b. Onong Uchjana Effendy (1994) mendefinisikan fungsi komunikasi 

massa sebagai berikut: menyampaikan informasi (to inform), mendidik (to 

educate), menghibur (to entertain), dan mempengaruhi (to influence). 

c. Nurrudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa (2007) 

menambahkan fungsi komunikasi massa dalam perspektif kritis yaitu: 

melawan kekuasaan dan kekuatan represif, serta menggugat hubungan 

trikotomi antara pemerintah, pers, dan masyarakat. 
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d. John Vivian (2006) dalam bukunya The Media of Mass Communication 

mendefinisikan fungsi komunikasi massa sebagai berikut: providing 

information, providing entertainment, helping to persuade, dan 

contributing to social cohesion (mendorong kohesi sosial). 

Bahwa dalam bahasan ini peneliti mengacu pada pendapatnya Robert K. 

Merton yang dikutip oleh Charles R. Wright dalam Rakhmat Jalaluddin (1988) 

menjelaskan tentang pelbagai kegiatan yang melembaga (institutionalized) dalam 

kaitannya dengan “kebutuhan” masyarakat. “Kebutuhan” yang dimaksud, bila 

dihubungkan dengan institusi media, terutama berkenaan dengan kesinambungan, 

ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan (bimbingan), dan adaptasi. Masyarakat 

dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling 

subsistem. Setiap subsistem tersebut memiliki peran yang berarti. Salah satu 

diantara sekian banyak subsistem itu ialah media. Kehidupan sosial yang teratur 

memerlukan pemeliharaan terhadap semua bagian masyarakat dan lingkungan 

sosial secara cermat dan berkesinambungan. Media diharapkan dapat menjamin 

integrasi ke dalam, ketertiban, dan memiliki kemampuan memberikan respon 

terhadap kemungkinan baru yang didasarkan pada realitas yang sebenarnya. 

Landasan asumsi teori fungsional ialah setiap kegiatan melembaga yang dilakukan 

secara berulang memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi 

ketertiban masyarakat. 

Robert K. Merton dalam Rakhmat Jalaluddin (1988: 9) menyatakan, telah 

membedakan antara fungsi-fungsi konsekuensi suatu aktivitas sosial dan tujuan 

atau maksud di belakang aktivitas tersebut. Istilah konsekuensi ditujukan untuk 
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fungsi nyata (manifest function) yang diinginkan dan fungsi-fungsi tersembunyi 

(latent functions) yang tidak diinginkan. Bahwa tidak semua konsekuensi dari 

suatu aktivitas mempunyai nilai positif untuk suatu sistem sosial dimana 

konsekuensi itu terjadi atau bagi kelompok-kelompok atau individu-individu yang 

terlibat di dalamnya. Konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan ditinjau dari 

kesejahteraan masyarakat atau anggotanya disebut dysfunctions. Setiap tindakan 

bisa memiliki efek-efek fungsional dan disfungsional. 

Dalam hal ini terpaan tayangan program hiburan di TV dapat memiliki 

konsekuensi negatif bagi para siswa yang menyangkut prestasi akademiknya 

karena fungsi yang ditimbulkan dari media (hiburan massa) justru semakin 

membuat siswa tidak mengutamakan kewajiban mereka untuk belajar sebagai cara 

menaikkan prestasi akademiknya kelak. Dengan begitu, dapat dikatakatan bahwa 

terpaan tayangan program hiburan menjadi disfungsional terhadap prestasi 

akademik siswa.  

E.3 Media Massa 

 Media massa adalah saluran atau media yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan massa (Wahyudi, 1986: 43). Yang dimaksud 

media massa dalam hal ini adalah media massa periodik seperti surat kabar, 

majalah (media massa cetak), radio, dan televisi (media massa elektronik). 

Sedangkan yang dimaksud dengan massa adalah pembaca surat kabar, majalah, 

khalayak televisi, dan pendengar radio yang mempunyai sifat-sifat : banyak, tidak 

saling mengenal, heterogen, tidak diorganisasikan, tidak mengenal komunikator, 

serta tidak dapat memberikan umpan balik secara langsung. 



 18

  Syarat untuk dapat berfungsi sebagai media massa adalah 

massalitas dalam produksinya, sehingga produknya mudah didapat oleh orang 

banyak dan dengan demikian harganya relatif murah  sehingga setiap orang dapat 

membelinya, pluralitas dalam penyajiannya dan “timely” serta “publicy” dalam 

penyiarannya, simultan penerimaannya oleh audience. 

 Harold D. Laswell menyatakan, fungsi utama dari media adalah : 

1) The Surrveilance of the environment. 

Media massa mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan, 

maksudnya ialah sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di 

luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. 

2) The Correlation of the parts of society in responding to the environment. 

Media berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi dari 

informasi. 

3) The transmission of social heritage from one generation to the next. 

Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan social 

budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. 

E.4 Televisi sebagai Media Komunikasi Massa 

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa 

Yunani) yang berarti jauh, dan visi (videre-bahasa latin) berarti penglihatan. 

Dengan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan 

dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan dengan, gambar dan suara yang 

diproduksi dari suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” 

melalui sebuah perangkat penerima (televisi set) (Wahyudi, 1986:49). 
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Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan 

video dari segi gambar bergeraknya (moving images). Para pemirsa tidak akan 

mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada prinsip-prinsip radio yang 

mentransmisikannya, dan tidak mungkin melihat gambar-gambar yang bergerak 

atau hidup, jika tidak ada unsur-unsur film yang memvisualisasikannya jadi 

paduan audio dan video  (Onong U. Effendy, 1993:21). 

Televisi sebagai salah satu bentuk media massa (elektronik) pada awal 

keberadaannya telah membantu manusia dalam memperoleh informasi dan 

hiburan. Dalam kaitannya dengan sistem komunikasi, televisi tidak lepas dari 

pengaruh aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Televisi juga menimbulkan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah banyak 

mengetahui dan merasakannya. Tetapi sejauh mana pengaruh yang positif dan 

sejauh mana pengaruh yang negatif, belum diketahui banyak. 

Komunikasi massa yang dilakukan oleh media televisi menyajikan 

berbagai hal yang bisa memeberikan kepuasan pada khalayak baik itu dalam 

memberikan informasi, pendidikan, maupun hiburan. Terpaan media banyak 

dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan, namun untuk melanjutkan 

terpaan diperlukan motif pemuasannya. 

 Fungsi Televisi 

Denis Mc Quail (1987:70-71) menyatakan, media televisi memiliki fungsi 

antara lain: 
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1. Informasi 

a. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam 

masyarakat dan dunia. 

b. Menunjukkan hubungan kekuasaan 

c. Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan. 

2. Korelasi 

a. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan 

informasi. 

b. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. 

c. Melakukan sosialisasi. 

d. Mengkoordinasi beberapa kegiatan. 

e. Membentuk kesepakatan. 

f. Menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif. 

3. Kesinambungan 

a. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan, sangat cepat. 

b. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi, cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak 

(ekspresif). 

c. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas, dan 

sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan 

dalam menangkap siaran televisi. 

Sedangkan Onong Uchjana Effendy (1993:24-30) menyatakan, fungsi 

televisi sebagai media massa antara lain: 
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1. Fungsi Penerangan (the information function) 

a. Immediacy, peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat 

dan didengar oleh para pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. 

b. Realism, stasiun televisi menyiarkan informasinya secara audio dan 

visual dengan perantaraan mikrofon dan kamera apa adanya sesuai 

dengan kenyataan. 

2. Fungsi Pendidikan (the educational function) 

a. Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara 

pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan 

simultan. 

b. Meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat, stasiun televisi 

menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur. 

c. Televisi juga menyiarkan berbagai acara yang secara implicit 

mengandung pendidikan. 

3. Fungsi Hiburan (the entertainment function) 

a. Sebagian besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-acara 

hiburan. 

b. Pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya 

bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah oleh seluruh 

keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak mengerti 

bahasa asing, bahkan yang tuna aksara. 
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E.5 Terpaan Tayangan Program Hiburan Televisi  

Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan 

video dari segi gambar bergeraknya (moving images). Para pemirsa tidak akan 

mungkin menangkap siaran televisi kalau tidak ada prinsip-prinsip radio yang 

mentransmisikannya, dan tidak mungkin melihat gambar-gamabar yang bergerak 

atau hidup jika tidak ada unsur-unsur film yang memvisualisasikannya. Jadi 

paduan audio dan video  (Onong Uchjana Effendy, 1993:21). 

Dalam Onong Uchjana Effendy (1993) menjelaskan bahwa suatu program 

atau acara televisi dapat dilihat dan didengar oleh para audience atau pemirsa 

karena ditransmisikan oleh pemancar. Apabila pemancarnya “mati” atau tidak 

mengudara akibat listrik mati atau salah satu alat rusak, maka para pemirsa tidak 

dapat melihat apa-apa. Sedangkan dalam segi audionya, prinsip pentransmisian 

oleh pemancar televisi dan prinsip penangkapan isyarat-isyarat (signals) dalam 

bentuk program oleh pesawat televisi adalah sama dengan prinsip radio. Yang 

ditransmisikan oleh pemancar televisi, selain suara juga gambar. Istilah Televisi 

terdiri dari kata “tele” yang berarti jauh, dan “visi” (vision) yang berarti 

penglihatan. Para pemirsa tidak akan melihat apapun yang ada di layar televisi 

jika kamera dengan lensanya tidak mengambil obyek yang akan dipertunjukkan di 

layar televisi. Prinsip kamera televisi adalah prinsip kamera film. Bedanya ialah, 

jika proses pengambilan obyek (shooting) oleh kamera televisi berlangsung secara 

elektronis, sedangkan kamera film secara mekanis yaitu, direkam dengan bahan 

seluloid dalam bentuk rangkaian kerangkan atau bingkai (frame) yang apabila 

diputar dengan proyektor akan menimbulakn gambar yang bergerak atau hidup. 
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Karena televisi merupakan media massa elektronik, maka segala sesuatu yang 

sampai kepada para pemirsa serba sekilas, dalam arti kata bahwa apa yang muncul 

pada pesawat televisi tak dapat dikaji ulang. 

Terpaan tayangan program TV bisa berarti sesuatu (tayangan) yang dapat 

mengenai sesuatu (audience) pada saat menonton televisi. Dan dapat 

menimbulkan suatu feedback bagi pemirsa TV. Sedangkan terpaan tayangan 

program hiburan TV bisa berarti sesuatu (tayangan) yang bersifat menghibur yang 

dapat mengenai sesuatu (audience) pada saat menonton televisi dan dapat 

menimbulkan suatu feedback bagi pemirsa TV. 

E.6  Audience sebagai Kumpulan Penonton 

Dari tahun ke tahun jumlah penonton televisi di Indonesia mengalami 

peningkatan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan semakin luasnya jangkauan 

siaran televisi di Indonesia, disamping mengudaranya siaran televisi swasta. 

Peningkatan jumlah penonton juga merupakan refleksi dari peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang memberi peluang bagi khalayak untuk menikmati 

acara televisi yang digemari. 

Audience atau khalayak yang dimaksud dalam komunikasi massa ini 

sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, 

koran, atau  jurnal ilmiah. Masing-masing audience berbeda satu sama lain 

diantaranya dalam hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, 

pengalaman, dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-masing individu bisa 

saling mereaksi pesan yang diterimanya  (Nurudin, 2007:104-105). 
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Kumpulan inilah yang disebut sebagai audience dalam bentuknya yang 

paling dikenali serta versi yang diterapkan dalam hampir semua penelitian media 

itu sendiri. Fokusnya pada jumlah total orang yang dapat dijangkau oleh “satuan 

isi” media tertentu dan jumlah orang dalam kharakteristik demografi tertentu yang 

penting bagi pengirim. Dalam praktik, penerapan konsep tersebut tidaklah 

sesederhana itu dan akhirnya dapat menimbulkan pertimbangan yang melebihi 

soal kuantitatif semata. 

Beberapa kerumitan untuk membedakan berbagai kadar keikutsertaan dan 

keterlibatan audience. Audience yang pertama dan terbesar adalah populasi yang 

tersedia untuk menerima “tawaran” komunikasi tertentu. Dapat dikatakan bahwa 

semua yang memiliki pesawat televisi adalah audience televisi dalam artian 

tertentu. Kedua, terdapat audience yang benar-benar menerima hal-hal yang 

ditawarkan dengan kadar yang berbeda-beda misalnya pemirsa televisi regular, 

pembeli surat kabar, dan sebagainya. Ketiga, ada ada bagian audience sebenarnya 

yang mencatat penerimaan isi dan akhirnya masih ada bagian lebih kecil yang 

mengendapkan hal-hal yang ditawarkan dan diterima (Mc Quail, 1987: 203). 

Hiebert dan kawan-kawan berpendapat dalam Nurudin (2007:105-106) 

audience memiliki lima kharakteristik sebagai berikut: 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan social diantara mereka. 

Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran. 
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2. Audience cenderung besar. Besar di sini berarti tersebar ke berbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, ukuran 

luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang 

khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan 

maupun jutaan tetap disebut audience meskipun jumlahnya berbeda, tetapi 

perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran pasti 

tentang luasnya audience itu. 

3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi 

heterogenitasnya juga tetap ada. Majalah yang di khususkan untuk 

kalangan dokter, memang sama secara profesi, tetapi status sosial 

ekonomi, agama, dan umur tetap berbeda satu sama lain. 

4. Audience cenderung anonym, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang 

jumlahnya jutaan? Tidak mengenal tersebut tidak ditekankan satu kasus 

per kasus, tetapi meliputi semua audience. Sebab, bisa saja sesama 

audience salah satu TV swasta, antaranggota keluarga saling mengenal. 

Akan tetapi, saling mengenal di sini bukan seperti itu maksudnya. 

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di 

Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi di Jakarta. 

Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer? Dapat juga 

dikatakan audience dipisahkan oleh ruang dan waktu. 
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E.7  Pengertian Prestasi Akademik (Prestasi Belajar) 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

Dalam pendidikan formal atau akademik, belajar menunjukkan adanya 

perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat 

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut 

tercermin dalam prestasi belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar 

yang memuaskan dibutuhkan proses belajar. 

Irwanto (1997:105) menyatakan, belajar merupakan proses perubahan dari 

belum mampu menjadi mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan 

belajar, siswa dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan. 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. 

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya 

penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti 

suatu pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. 

Prestasi Belajar atau Akademik menurut Yaspir Gandhi Wirawan dalam 

Murjono (1996:178), “adalah hasil yang dicapai seorang siswa dalam usahanya 

sebagaimana dicantumkan di dalam nilai rapornya”. 

 Melalui prestasi belajar, seorang siswa dapat mengetahui kemajuan-

kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. Hasil belajar siswa dapat meliputi 

aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (tingkah laku). 
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Sedangkan hasil belajar siswa dalam akademik meliputi aspek akademik atau 

pengetahuan yang menyangkut materi pembelajaran masing-masing bidang study 

yang ajarkan. Dalam hal ini, terdapat cara untuk mengetahui atau melihat 

pencapaian hasil belajar siswa adalah dengan melakukan tes prestasi belajar. 

Sehingga dapat dikatakan juga, Prestasi Akademik ialah puncak hasil belajar yang 

dapat mencerminkan hasil keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang 

telah ditetapkan.  

Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi 

dalam belajar, seseorang harus memiliki Intelligence Quotient (IQ) yang tinggi, 

karena inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam 

belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 

Binet menyatakan dalam buku Winkel (1997:529), “hakikat inteligensi 

adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk 

mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai 

keadaan diri secara kritis dan objektif”. 

Dalam hal ini pendidikan akademik bagi siswa sangatlah penting dan 

untuk mengukur semua itu dapat dicerminkan dalam prestasi belajar atau 

akademiknya. Belajar memang perlu, namun tidak hanya itu saja. Terdapat 

beberapa hal atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang siswa 

dalam mencapai prestasi akademiknya, yaitu adanya faktor internal dan faktor 

eksternal. 
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E.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik Siswa 

Untuk mencapai prestasi belajar atau prestasi akademik sesuai dengan 

harapan, maka perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

Ada faktor dari diri siswa (internal) dan faktor dari luar diri siswa (eksternal). 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan: 

1. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor internal yaitu kesehatan, 

kecedersan/intelegensi, bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar. 

a) Kesehatan 

Apabila kesehatan anak terganggu dengan sering sakit kepala, pilek, 

demam, dan lain-lain, maka hal ini dapat membuat anak tidak bergairah untuk 

mau belajar. Secara psikologi, gangguan pikiran dan perasaan kecewa karena 

konflik juga dapat mempengaruhi proses belajar. 

b) Kecerdasan atau Intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini sangat 

ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi yang normal selalu menunjukkan 

kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. Adakalanya 

perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu 

anak dengan anak yang lainnya, sehingga seorang anak pada usia tertentu sudah 

memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman 
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sebayanya. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal 

yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Kartono (1995:1) menyatakan, kecerdasan merupakan “salah satu aspek 

yang penting, dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau 

seorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal maka 

secara potensi ia dapat mencapai prestasi yang tinggi.” 

Muhibbin (1999:135) berpendapat bahwa intelegensi adalah “semakin 

tinggi kemampuan intelegensi seseorang siswa maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi 

seseorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk meraih sukses.” 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa intelegensi yang baik atau kecerdasan 

yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang anak dalam usaha 

belajar. 

c) Bakat 

           Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai 

kecakapan pembawaan.  

Kartono (1995:2) menyatakan bahwa “bakat adalah potensi atau 

kemampuan kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar 

akan menjadi kecakapan yang nyata.”  

Slameto (1995: 56) menyatakan bahwa “tingkat intelegensi yang tinggi 

akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah”. 
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Menurut Syah Muhibbin (1999:136) mengatakan “bakat diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk melakukan tugas tanpa banyak bergantung pada upaya 

pendidikan dan latihan.” 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa tumbuhnya keahlian tertentu pada 

seseorang sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya sehubungan dengan 

bakat ini dapat mempunyai tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi 

tertentu. Dalam proses belajar terutama belajat keterampilan, bakat memegang 

peranan penting dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik.  

d) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenai beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa sayang. 

Menurut Winkel (1996:24) minat adalah “kecenderungan yang menetap 

dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu.”  

Menurut Slameto (1995:57) mengemukakan bahwa minat adalah 

“kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus yang disertai 

dengan rasa sayang.” 

Kemudian Sardiman (1992:76) mengemukakan minat adalah “suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atai arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya 

sendiri.” 
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Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran yang menarik minat siswa lebih 

mudah dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk 

menambah minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran di sekolah siswa 

diharapkan dapat mengembangkan minat untuk melakukannya sendiri. Minat 

belajar yang telah dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi 

terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha untuk melakukan sehingga apa 

yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya. 

e) Motivasi 

Motivasi adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan 

keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan 

mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi 

dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak 

didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar. 

Sedangkan Sardiman (1992:77) mengatakan bahwa, “motivasi adalah 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu.” 

Dalam perkembangannya motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu (a) motivasi instrinsik dan (b) motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik 

dimaksudkan dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yang 

atas dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan belajar. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang datangnya dari 
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luar diri seseorang siswa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan 

belajar. 

Dalam memberikan motivasi seorang guru harus berusaha dengan segala 

kemampuan yang ada untuk mengarahkan perhatian siswa kepada sasaran 

tertentu. Dengan adanya dorongan ini dalam diri siswa akan timbul inisiatif 

dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk membangkitkan motivasi 

kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiatan belajar dengan kehendak 

sendiri dan belajar secara aktif. 

f) Cara Belajar 

Perlu untuk diperhatikan bagaimana teknik belajar, bagaimana bentuk 

catatan buku, pengaturan waktu belajar, tempat serta fasilitas belajar. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, 

keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya.Pengaruh lingkungan ini 

pada umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu.  

Slameto (1995:60) mengatakan, faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi belajar adalah “keadaan keluarga, keadaan sekolah dan lingkungan 

masyarakat.” 

a) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Slameto 

bahwa: “Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga 
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yanng sehat besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan 

dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia.”Adanya rasa 

aman dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Rasa aman itu membuat seseorang akan terdorong untuk belajar secara aktif, 

karena rasa aman merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar yang 

menambah motivasi untuk belajar. 

Dalam hal ini Hasbullah (1994:46) mengatakan, “keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-

tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan, sedangkan tugas utama dalam 

keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak 

dan pandangan hidup keagamaan.” 

Oleh karena itu orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai 

dari keluarga. Sedangkan sekolah merupakan pendidikan lanjutan. Peralihan 

pendidikan informal ke lembaga-lembaga formal memerlukan kerjasama yang 

baik antara orang tua dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, dimana orang tua harus 

menaruh perhatian yang serius tentang cara belajar anak di rumah. Perhatian 

orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi sehingga anak dapat belajar 

dengan tekun. Karena anak memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik 

untuk belajar. 

b) Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan 
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sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-

alat pelajaran dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan 

mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. 

Kartono (1995:6) mengemukakan bahwa, “guru dituntut untuk menguasai 

bahan pelajaran yang akan diajarkan, dan memiliki tingkah laku yang tepat dalam 

mengajar.”  

Oleh sebab itu, guru harus dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang 

disajikan, dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Di samping orang tua, lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu 

faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm proses 

pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan masyarakat sekitar sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-

hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan dimana anak itu berada. 

Dalam hal ini Kartono (1995:5) berpendapat, lingkungan masyarakat dapat 

menimbulkan kesukaran belajar anak, terutama anak-anak yang sebayanya. 

Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka 

anak akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka. Sebaliknya bila anak-anak di 

sekitarnya merupakan kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tiada 

menentukan anakpun dapat terpengaruh pula. 

Dengan demikian dapat dikatakan lingkungan masyarakat membentuk 

kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu 
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menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena 

itu, apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang 

rajin belajar maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada 

dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya.  

Faktor eksternal ini juga termasuk faktor yang berhubungan dengan segala 

sesuatu yang ada di luar pribadi masing-masing anak. Salah satunya adalah yang 

berkaitan dengan media hiburan yaitu televisi. Dapat dikatakan bahwa fungsi 

televisi sebagai hiburan terutama pada tayangan program hiburan yang 

disuguhkan apabila dikaitkan dengan teori fungsional yang dikemukakan oleh 

Robert K. Merton,  maka dapat dikatakan pengaruh televisi menjadi disfungsional 

jika pengaruh tayangan program hiburan di TV negatif bagi anak.  

Bahwa dalam bahasan ini, peneliti juga mengacu pada pendapatnya John 

Locke lahir tahun 1904 dan wafat tahun 1932, teori empirisme yang merupakan 

teori dalam pendidikan bertolak dari Lockean Tradition yang mementingkan 

stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa 

perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak 

dipentingkan. Disebut juga teori Tabula Rasa yaitu anak lahir kedua bagaikan 

kertas putih yang bersih. 

E.9 Korelasi Antara Terpaan Program Hiburan dan Prestasi Akademik 

Siswa 

Tayangan program hiburan di TV adalah acara siaran atau acara tayangan 

televisi yang diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi baik yang berbentuk 
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kata-kata, tempat, benda, perilaku, dan sebagainya yang ditujukan untuk 

menghibur atau bersifat menghibur. 

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep 

acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang 

akan terbagi dalam berbagai criteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan 

target pemirsa acara tersebut. 

Skema format acara televisi menurut Naratama (2004:64) adalah sebagai 

berikut: 

    Gambar 1.1 
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           Ada tiga bagian dari Format Acara Televisi, yaitu Drama, Nondrama, dan 

Berita Olahraga. Bisa juga dikategorikan menjadi Fiksi, Nonfiksi, dan News-

Sport. 

           Fiksi (drama) adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan 

dicipta melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang 

direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang digunakan merupakan interpretasi 

kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita dala sejumlah 

adegan. Adegan-adegan tersebut akan menggabungkan antara realitas kenyataan 

hidup dengan fiksi atau imajinasi khayalan para kreatornya. Contoh: Drama 

percintaan (love story), Tragedi, Horor, Komedi, Legenda, Aksi (action), dan 

sebagainya. 

           Nonfiksi (nondrama) adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi 

dan dicipta melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan 

sehari-hari tanpa harus menginterpretasi ulang dan tanpa harus menjadi dunia 

khayalan. Nondrama bukanlah sebuah cerita fiksi dari setiap pelakunya. Untuk itu, 

format-format program acara Nondrama merupakan sebuah runtutan pertunjukan 

kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan 

musik. Contoh: Talk Show, Konser Musik, dan Variety Show. 

            Berita dan Olahraga adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi 

berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung 

pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan nilai-nilai faktual 

dan aktual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana 
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dibutuhkan sifat liputan yang independen. Contoh: Berita Ekonomi, Liputan 

Siang, dan Laporan Olahraga. 

Dalam penelitian ini mengenai acara atau program hiburan yang peneliti 

amati sesuai keberadaan saat ini berdasarkan hasil pra survey pada siswa SMP 

Negeri 5 Jombang dan menurut sumber di internet yang paling diminati adalah: 

acara musik, sinetron, reality show, dan film yang termasuk dalam format acara 

nondrama atau nonfiksi dan drama atau fiksi (http://bisnistriktips.blogspot.com 

/2010/07/televisi-dan-bisnis-televisi-di.html//diakses pada tanggal 28 September 

2010) 

Bahwa dalam bahasan ini peneliti mengacu pada pendapatnya Robert K. 

Merton, telah membedakan antara fungsi-fungsi konsekuensi suatu aktivitas sosial 

dan tujuan atau maksud di belakang aktivitas tersebut. Bahwa tidak semua 

konsekuensi dari suatu aktivitas mempunyai nilai positif untuk suatu sistem sosial 

dimana konsekuensi itu terjadi atau bagi kelompok-kelompok atau individu-

individu yang terlibat di dalamnya. Konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

diinginkan ditinjau dari kesejahteraan masyarakat atau anggotanya disebut 

dysfunctions. Setiap tindakan bisa memiliki efek-efek fungsional dan 

disfungsional. 

Dalam hal ini terpaan tayangan program hiburan di TV dapat memiliki 

konsekuensi negatif atau disfungsional bagi para siswa yang menyangkut prestasi 

akademiknya karena fungsi yang ditimbulkan dari media (hiburan massa) justru 

semakin membuat siswa tidak mengutamakan kewajiban mereka untuk belajar 

sebagai cara menaikkan prestasi akademiknya kelak. 
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Sedangkan Prestasi akademik siswa adalah hasil yang dicapai seorang 

siswa dalam usahanya sebagaimana dicantumkan di dalam nilai rapornya. 

Adapun faktor intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi prestasi 

akademik siswa. Diantara kedua faktor tersebut faktor yang paling mendominasi 

dalam mempengaruhi prestasi akademik siswa saat ini adalah faktor ekstern, 

khususnya dalam lingkungan masyarakat. Sesuai dengan teori empirisme yang 

menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan 

pembawaan tidak dipentingkan. 

Dari pernyataan di atas dan teori yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi akademik siswa itu dapat ditentukan oleh lingkungan 

masyarakat sebagai faktor ekstern yang sangat banyak mempengaruhi naik 

turunnya hasil belajar para siswa, lingkungan masyarakat seperti seringnya para 

masyarakat umum menikmati sarana hiburan media televisi khususnya tayangan 

program hiburan dapat menimbulkan ketergantungan dan akan mengakibatkan 

kemalasan belajar bagi para siswa. Dapat dikatakan terpaan tayangan program 

hiburan di TV memiliki konsekuensi negatif atau disfungsional bagi 

perkembangan prestasi akademik siswa. 

 

F. Hipotesis 

 Secara etimologi, hipotesis dibentuk dari dua kata yaitu “Hypo” dan 

“Thesis”, Hypo yang berarti kurang dan Thesis adalah pendapat. Jadi hipotesis 

adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 
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penelitian telah dinyatakan dalam  bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009: 

64). 

Ho : tidak ada korelasi antara terpaan tayangan program hiburan di TV 

dengan prestasi akademik siswa. 

Ha : ada korelasi antara terpaan tayangan program hiburan di TV dengan 

prestasi akademik siswa. 

 

G. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya  (Hamidi, 2007: 141). 

G.1 Terpaan Tayangan Program Hiburan 

Terpaan adalah kondisi dimana khalayak terkena oleh pesan yang 

disebabkan oleh media massa ( Sofian Effendi, 1989: 35). 

Terpaan Tayangan Program Hiburan berkaitan dengan terpaan media yaitu 

khalayak atau penonton telah terkena dampak atau mengetahui pesan-pesan yang 

ditayangkan oleh media massa (televisi) yang mengandung unsur hiburan. 

G.2 Prestasi Akademik 

Prestasi akademik adalah hasil yang dicapai seorang siswa dalam usahanya 

di bidang keilmuan atau akademik sebagaimana dicantumkan di dalam nilai 

rapornya  (Yaspir Gandhi Wirawan dalam Murjono, 1996:178). 
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H. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga 

dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep 

merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang 

dirumuskan. Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara 

konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan 

dilakukan. Pada kerangka konseptual, semua variabel yang berhubungan ditulis, 

baik diteliti maupun tidak diteliti (Masri Singarimbun, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur 

(Hamidi, 2007: 142). 

Terpaan Tayangan Program Hiburan di TV 

- Frekuensi responden dalam menonton (acara 

musik, sinetron, reality show, dan film). 

- Intensitas responden dalam menonton (acara 

musik, sinetron, reality show, dan film). 

Prestasi Akademik Siswa 

- Nilai rapor mata pelajaran (Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika). 

Tingkat Tinggi/Rendah 
Korelasi 
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I.1 Variabel Bebas (Independen): Terpaan Tayangan Program Hiburan di 

TV (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2009: 39). 

Terpaan Tayangan Program Hiburan di TV merupakan dampak tayangan 

yang bersifat hiburan yang telah mengenai khalayak atau penonton melalui media 

massa televisi atau yang ditayangkan di TV. Dari hasil riset pra survey yang 

dilakukan peneliti, program hiburan yang diamati dan juga banyak disukai oleh 

para siswa antara lain: acara musik, reality show, sinetron, dan film. 

Acara musik merupakan suatu tayangan hiburan yang menyuguhkan 

berbagai macam musik ataupun lagu dari dalam maupun luar negeri lalu disiarkan 

melalui jaringan TV.  

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang berarti 

sebuah karya cipta seni budaya, dan media komunikasi pandang dengar yang 

dibuat berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita video melalui proses 

elektronik lalu ditayangkan melalui stasiun televisi. 

Reality show merupakan suatu acara yang menampilkan realita kehidupan 

seseorang yang bukan selebriti lalu disiarkan melalui jaringan TV, sehingga bisa 

dilihat masyarakat. Reality show tidak sekedar mengekspose kehidupan orang, 

tetapi juga ajang kompetisi, bahkan menjahili orang.  

Film menurut UU 8/1992 merupakan karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa audio visual yang dibuat berdasarkan asas 
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sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, atau 

bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran 

melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa 

suara yang dapat dipertunjukkan dan ditayangkan dengan sistem proyeksi 

mekanik, elektronik, dan lainnya. Lalu disiarkan melalui jaringan TV. 

Indikator-indikator terpaan tayangan program hiburan di TV adalah: 

1. Frekuensi responden dalam menonton tayangan program hiburan di TV. 

- Tayangan acara musik 

- Tayangan sinetron 

- Tayangan reality show 

- Tayangan film 

2. Intensitas responden dalam menonton tayangan program hiburan di TV. 

- Tingkat perhatian dalam menonton tayangan acara musik 

- Tingkat perhatian dalam menonton tayangan sinetron 

- Tingkat perhatian dalam menonton tayangan reality show 

- Tingkat perhatian dalam menonton tayangan film 

I.2 Variabel Terikat (dependen): Prestasi Akademik Siswa (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2009: 39). 

Prestasi akademik siswa adalah hasil yang dicapai seorang siswa dalam 

bidang akademik yang mengarah dan dihubungkan dengan adanya terpaan 

tayangan program hiburan di TV. Peneliti mengamati nilai rapor para siswa kelas 

8 tahun ajaran 2009-2010 yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran yang 
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biasanya diujikan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) khususnya di semester 

genap di kelas 8 tersebut karena 4 mata pelajaran tersebut termasuk pelajaran 

utama yang dapat menentukan kelulusan bagi para siswa. Adapun indikator-

indikatornya adalah:  

1. Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Inggris 

2. Nilai Rapor Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  

3. Nilai Rapor Mata Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

4. Nilai Rapor Mata Pelajaran Matematika 

 

J.Metode Penelitian 

J.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2009: 8) 

mengatakan, ”metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

J.2 Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Metode survey 

adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah 

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu (Rachmad Kriyantono, 

2009: 59). 



 45

J.3 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Yakni periset 

menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) 

yang akan diteliti. Periset membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan 

kerangka teori  (Rachmad Kriyantono, 2009: 68). 

 

K. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa pada umumnya dengan mengambil 

tempat di SMP Negeri 5 Jombang khususnya pada siswa yang duduk di bangku 

kelas 8 tahun ajaran 2009/2010. Dengan jumlah siswa sebanyak 240 siswa, terdiri 

dari 125 siswa laki-laki dan 115 siswa perempuan. Lokasi ini dipilih karena 

ditunjau dari hasil kelulusan kelas 9 tahun ajaran 2009/2010 di SMP Negeri 5 

Jombang ini semakin merosot, banyak yang tidak lulus dengan total mencapai 95 

siswa dari 240 siswa yang berkaitan dengan terpaan tayangan hiburan di TV yang 

mengakibatkan kemalasan belajar siswa. Untuk itu penulis ingin mengetahui 

apakah siswa kelas 8 yang sekarang baru menginjak kelas 9 ini juga akan semakin 

merosot atau tidaknya prestasi akademik mereka. 

 

L. Populasi dan Sampel 

L.1. Populasi 

Hamidi (2007: 126) menyatakan, populasi adalah keseluruhan satuan 

analisis (unit of analysis) yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-

individu responden. Sedangkan Sugiyono (2009:80) mengatakan bahwa, populasi 
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adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dan ditentukan sebagai populasi 

adalah siswa kelas 8 tahun ajaran 2009/2010 SMP Negeri 5 Jombang sebanyak 

240 orang siswa. 

Pemilihan pada siswa kelas 8 tahun ajaran 2009/2010 ini berarti mereka 

baru memasuki kelas 9, dimana pada kelas 9 ini mereka dianggap perlu lebih 

ditinjau lagi perkembangan prestasi akademiknya yang dikorelasikan dengan 

terpaan program hiburan di TV yang semakin beragam dan semakin membuat 

menarik untuk selalu ditonton. 

L.2. Sampel 

Setelah diketahui ukuran populasinya maka kemudian harus dicari 

sampelnya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut  (Sugiyono, 2009: 81). 

Suharsimi Arikunto (2006: 134) menyatakan, “untuk sekedar ancer-ancer 

maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Tergantung setidak-

tidaknya dari: 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 
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3. Besar kecilnya yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampel besar hasilnya akan lebih baik. 

Peneliti menggunakan 25% karena dengan mengambil 25% dari masing-

masing kelas, hasil data akan lebih baik. Berikut cara penghitungannya: 

240 X 25% = 60 siswa 

Jadi, peneliti dalam mengambil sampelnya ada 60 siswa. 

L.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Sampling 

Random Sederhana. Ini adalah teknik yang paling mudah dilakukan . Di sini 

setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel. Periset menulis atau memberi nomor pada seluruh anggota populasi, lalu 

mengundinya (merandom atau mengacak) sampai mendapatkan jumlah sample 

yang dibutuhkan  (Rachmat Kriyantono, 2009: 152-153). 

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan sampling random 

sederhana.  Adapun beberapa tahap yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

sampel yang akan diteliti. Pertama, SMP Negeri 5 Jombang memiliki tujuh kelas 

bagi kelas 8, masing-masing kelas terdiri dari: kelas A berjumlah 33 siswa, kelas 

B berjumlah 35 siswa, kelas C berjumlah 34 siswa, kelas D berjumlah 34 siswa, 

kelas E berjumlah 36 siswa, kelas F berjumlah 34 siswa, dan kelas G berjumlah 

35 siswa. Dari tujuh kelas yang ada yaitu kelas A sampai G dengan total 240 

siswa. 
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Kedua, peneliti menggunakan 25% karena peneliti merasa dengan 

mengambil 25% dari masing-masing kelas, hasil data akan lebih baik. Berikut 

cara penghitungannya: 

240 X 25% = 60 siswa 

Jadi, peneliti dalam mengambil sampelnya ada 60 siswa. 

Ketiga, dari 7 kelas tersebut (kelas A sampai G) akan diambil sampelnya 

secara random  dengan menggunakan sampling random sederhana. Berikut cara 

penghitungannya: 

60 : 7 kelas = 8,57 atau 9 siswa per kelas 

Jadi, peneliti dalam mengambil sampelnya ada 9 siswa dari masing-masing kelas. 

Akan tetapi dari 7 kelas jika di ambil 9 orang, maka jumlahnya adalah 63 orang. 

Sedangkan dari 60 sampel yang ditentukan, berarti ada kelebihan 3 siswa yang 

menjadi sampel. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengambil 4 kelas saja yang 

diambil 9 orang dan 3 kelas lainnya diambil 8 siswa supaya imbang.

 Keempat, dari 7 kelas (A-G) yang masing-masing diambil 8 dan 9 siswa 

akan dibedakan lagi sesuai jenis kelaminnya. Tiga kelas yang diambil 8 siswa tiap 

kelasnya, maka masing-masing kelas diambil 4 laki-laki dan 4 perempuan secara 

random. Sedangkan 4 kelas lainnya yang diambil 9 siswa tiap kelasnya akan 

ditentukan dulu jenis kelamin mana yang akan diambil lebih banyak dengan cara 

undian. Setelah itu baru kita tahu jenis kelamin mana yang akan diambil sebanyak 

5 orang. 

Teknik random sampling yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan 

cara undian (untung-untungan). Berikut ini langkah-langkahnya: 
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1. Membuat kerangka populasi, yaitu daftar nama-nama anggota populasi yang 

berjumlah 240 siswa dan nomer urutnya sesuai absensi pada kelasnya masing-

masing. Jika dalam kelas A berjumlah 33 siswa, kelas B berjumlah 35 siswa, 

kelas C berjumlah 34 siswa, kelas D berjumlah 34 siswa, kelas E berjumlah 36 

siswa, kelas F berjumlah 34 siswa, dan kelas G berjumlah 35 siswa. Maka 

buatlah daftar nama dan nomer absensinya urut dari nomer 1 sampai nomer 

terakhir di masing-masing kelas.  

2. Karena jumlah sampel di tiap kelas ada yang 9 siswa dan ada yang 8 siswa 

sedangkan total sampel 60 siswa, maka 4 kelas yang akan diambil sejumlah 9 

siswa akan di random juga. Buatlah undian kertas sebanyak 7 potongan kertas 

kecil yang bertuliskan nama kelas (A-G), masukkan ke dalam (kotak,kaleng). 

Kemudian ambil 4 potongan dengan acak. Ke empat potongan yg bertuliskan 

nama-nama kelas yang telah terambil tersebut dapat diperoleh bahwa 4 kelas 

itu akan diambil sampel sebanyak 9 siswa. Jumlah sampel yang akan di ambil 

tiap kelasnya akan dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Oleh karena ada 

sebagian yang jumlahnya tidak dapat dibagi dengan imbang, maka akan diundi 

juga dengan cara membuat 2 kertas undian yang bertuliskan laki-laki dan 

perempuan, masukkan ke dalam (kotak,kaleng). Kemudian ambil 1 potongan 

dengan acak. Potongan yang bertuliskan salah satu jenis kelamin yang 

terambil itulah yang akan lebih banyak diambil sampelnya dari 4 kelas yang 

terambil 9 siswa. 

3. Lalu buatlah potongan-potongan kertas sebanyak ukuran populasi (240) yang 

telah terbagi dari 7 kelas yang ada dengan jumlah siswa masing-masing kelas 
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yang telah di sebutkan pada point pertama. Kemudian gulung kertas dan 

masukkan semuanya ke suatu tempat (kotak,kaleng). 

4. Setelah itu ambillah potongan-potongan kertas tersebut sejumlah ukuran 

sampel pada masing-masing kelas. 

5. Berdasarkan potongan-potongan kertas bernomer yang terambil tersebut, 

buatlah kerangka sampel. 

Dengan demikian maka jelas kepada nama-nama tersebutlah peneliti member 

pertanyaan berupa lembar kuesioner serta transkip nilai berupa raport mereka. 

 

M. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data  (Rachmat Kriyantono, 2009: 

93). 

M.1  Kuesioner (Angket) 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden  (Sugiyono, 2009:142). 

Di sini dalam membuat suatu pertanyaan-pertanyaan penelitian 

menyediakan pilihan jawaban yang telah disediakan, dalam penelitian ini 

merupakan alat untuk memperoleh data  utama atau jawaban mengenai penilaian, 



 51

pendapat dan tanggapan responden yang disampaikan secara tertulis. Teknik ini 

sengaja dipilih dengan berbagai pertimbangan diantaranya karena kemampuan 

teknik kuesioner dianggap mampu dalam menjawab rumusan dan tujuan dari 

penelitian ini. 

M.2  Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi  (Sugiyono, 2009: 

137-138). 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti. 
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Hasil wawancara akan digunakan peneliti sebagai data sekunder atau 

pelengkap saja dalam penelitian ini. 

M.3  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat arsip-arsip, 

dokumen-dokumen, dan buku-buku literature yang mendukung penelitian. Teknik 

ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dokumen dalam penelitian ini 

berupa transkip nilai rapor  siswa-siswi kelas 8 tahun ajaran 2009-2010 SMP 

Negeri 5 Jombang mulai dari semester ganjil hingga semester genap. 

 

N. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan  

(Sugiyono, 2009:147). 

N.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan pendekatan validitas 

konstruksi yaitu validitas  yang diperoleh skor semua pertanyaan atau pernyataan 

yang dibuat berkorelasi dengan skor total  (Sugiyono, 2009: 125). 

Bila alat pengukur telah memiliki validitas berarti semua item pertanyaan 

yang ada mengukur konsep yang ingin diukur. Hasil uji validitas dianalisis dengan 
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mengkorelasi skor butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi product 

moment: 

rxy = 
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Keterangan: 

rxy = Korelasi antara variabel X terhadap Y 

n = Jumlah individu dalam sampel 

X = Jumlah skor item 

Y = Jumlah skor total 

N.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah kuesioner, artinya 

apabila kuesioner tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya sama. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya. Begitu juga apabila datanya memang benar dan sesuai dengan realita, 

maka beberapa kalipun diambil tetap akan sama. 

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 

reliabel. 

Untuk menghitung reliabilitas menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 

2006: 196) 

r11 = 
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Keteraangan : 

r11  = nilai reabilitas  

k  = banyaknya butir pertanyaan/soal 

 2b  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
t  = varian total 

N.3 Uji Hipotesis 

 Untuk pembuktian atas hipotesis yang diajukan selanjutnya dengan 

ketentuan: 

N.3.1  Identifikasi Tayangan Program Hiburan di TV 

 Untuk mengindentifikasi responden berkaitan dengan tayangan program 

hiburan yang diminati dan ditonton, peneliti menggunakan rumus transformasi z 

score : 

 z = 
SD

XX   

 Keterangan: 

 X = data atau score 

 X = rata-rata 

 SD= Standard Deviasi 

 Setiap score total dari keempat variabel tayangan program hiburan di z 

score kan terlebih dahulu kemudian dibandingkan nilai z score terbesar dan dapat 

menunjukkan acara pilihan yang paling diminati dan ditonton. Hal ini dilakukan 

karena jumlah pertanyaan pada masing-masing sub tayangan pada angket 

kuesioner tidak sama. 
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N.3.2  Uji Koefisien Korelasi 

 Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel 

X (Terpaan tayangan program hiburan di TV) terhadap variabel Y (Prestasi 

akademik siswa). Rumus yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari 

Karl Pearson sebagai berikut  (Sugiyono, 2009: 183) : 

rxy = 
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Keterangan: 

r = korelasi antara x dan y 

n = jumlah responden 

X = variabel terpaan tayangan 

Y = variabel prestasi akademik 

Rumus ini digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi atau derajat 

kekuatan hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antar variabel atau data 

atau skala interval lainnya. Teknik ini digunakan tanpa melihat apakah suatu 

variabel tertentu tergantung kepada variabel lainnya. 

Pearson’s Correlation (Product Moment) dimana analisis hubungan 

menggunakan uji statistik inferensial dengan tujuan untuk melihat hubungan 

diantara dua atau lebih dari dua variabel. Kekuatan hubungan yang menunjukkan 

derajat hubungan ini disebut koefisien asosiasi (korelasi). Nilai koefisien korelasi 

ini adalah: 
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Kategori Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,339 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2009: 184) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


