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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa merupakan bentuk peyajian dari suatu realitas kehidupan 

dalam informasi kepada masyarakat secara luas. Bentuk media massa ini antara 

lain adalah surat kabar dan majalah sebagai media cetak serta radio, televisi, dan 

interenet merupakan ,media elektronik. Suatu media massa selain di tunjang dari 

segi kualitas juga harus di dukung dengan faktor kecepatan, ketepatannya dalam 

mengulas sebuah informasi. Media masa baik cetak, maupun elektronik 

merupakan media massa yang banyak di gunakan oleh lapisan sosial terutama di 

masyarakat perkotaan. Media yang sesuai dengan masa sekarang ini adalah media 

elektronik. Salah satu media elektronik yang di gunakan yaitu televisi.  

Dalam Industri pertelivisian di kancah mata dunia merupakan industri 

yang sangat terbilang bonavit dan kaya akan imajinasi para kreator program 

televisi. Dimana televisi merupakan satu ajang media  berlangsungnya proses 

penyampaian suatu informasi-informasi baru yang di tuangkan dalam suatu karya 

film dan sinetron kepada masyarakat secara luas selain itu juga sebagai 

pembuktian para kreator program televisi untuk menuangkan imajiianasinya serta 

kekreatifitasan dalam televisi. 

Jika di telisik dari sejarah pertelivisian, bahwasanya setelah 100 tahun, 

perkembangan pertelivisian dunia menjadi sangat pesat, dan bahkan telah 

menggeser  radio sebagai sesama media elektronika yang belum merebut hati 
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dunia. Meski pada dasarnya radio dan televisi dapat di katakan sama sebagai 

media elektronika, tetapi media tersebut sangatlah terlihat perbedaannya yaitu di 

lihat dari sifatnya. Dimana media televisi merupakan media yang sifatnya audio 

visual dan radio sifatnya audio. 

 Dengan kemampuan televisi dalam memancarkan suara (audio) dan 

gambar (Visual) sekaligus membuat siapa pun dapat menikmati siarannya tanpa 

mensyaratkan seseorang bisa baca-tulis. Televisi merupakan salah satu media 

yang cukup penting perannya dalam hal media massa atau media penyampaian 

pesan untuk massa (public). Dari peran televisi yang penting dalam penyamapaian 

pesan untuk massa, maka dalam hal ini industri pertelivisian di dunia sama-sama 

bersaing untuk menayangkan suatu program televisi yang baik dan sampai pada 

hati para audien. Mengapa demikian ? karena dalam hal ini televisi juga 

merupakan media hiburan dan informasi yang memiliki banyak penonton. Hal ini 

di sebabkan media televisi tidak mengenal usia, jenis kelamin, maupun status 

sosial seseorang.  

 Persaingan dalam media televisi sangatlah terasa hangat sampai saat ini, 

terlebih dengan adanya salah satu ajang Panasonic Gobel Award dari salah satu 

perusahaan yang mendukung perkembangan dalam dunia televisi agar semakin 

maju. Sebagai contoh pada Perusahaan Panasonic, dalam hal ini perusahaan 

Panasonic melakukan suatu inovasi dan terobosan- terobosan baru seperti ajang 

Panasonic Gobel Award. Dalam hal ini di maksudkan untuk mendorong serta 

membangkitkan kreatifitas para kreator program acara televisi agar lebih maju dan 

lebih terakui dimata dunia. 
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 Dari ajang Panasonic Gobel Award dan ajang lainnya, industri 

pertelivisian di Indonesia saling berlomba-lomba dan bersaing untuk mendapatkan 

hati para masyarakat Indonesia sebagai penonton setia televisi. Dengan  demikian 

penyelenggara siaran televisi dalam hal ini semakin berkembang dan banyak, 

telebih adanya dukungan teknologi yang semakin canggih dan dengan berdirinya 

stasiun relai pada daerah-daerah pelosok, sampai saat ini media televisi secara 

umum sudah menjangkau hampir seluruh pelosok wilayah nusantara.  

 Jangkauan siaran televisi yang mendunia, kehebatan televisi sebagai media 

informasi dan hiburan yang andal, terbukti dengan semakin beranekaragamnya 

program yang di tampilkan oleh stasiun televisi terlebih dengan adanya dukungan 

dari ajang-ajang bergengsi seperti Panasonic global award. Acara olahraga, musik, 

film atau sinetron, iklan sampai kepada siaran berita hanyalah sebagaian kecil dari 

puluhan program yang di siarkan sepanjang hari. Dapat di pastikan tidak ada 

orang yang luput dari sasaran siaran televisi. 

Oleh karena itu lah bahwa menonton televisi merupakan minat setiap 

manusia. Pemirsa (watcher, television vewwer) adalah sasarana komunikasi 

melalui televisi yang karena hiterogen masing-masing (effendi, 1998:8) 

 Dari banyaknya stasiun televisi di Indonesia mulai dari satasiun televisi 

nasional yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia) sebagai setasiun televisi 

pertama di Indonesia di bawah naungan pemerintahan Indonesia dan beberapa 

stasiun swasta lainnya seperti SCTV (Surya Citra Televisi), RCTI (Rajawali Citra 

Televisi), Trans Corp yang terdiri dari Trans TV dan Trans 7, ANTV, TVONE, 
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METROTV, GLOBAL dan stasiun swasta lainnya yang semakin mengudara 

dengan suguhan program acara televisinya secara nasional bahkan internasional. 

 Sesuai perkembangan zaman, televisi berlomba-lomba memberikan sajian 

hiburan yang menarik dan sesuai tren masa kini serta di kemas dengan nuansa 

yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya demi mendapatkan kepuasan hati 

penonton. Stasiun televisi di Indonesia mempunyai sajian hiburan yang sejenisnya 

berupa tayangan sinetron seperti pada SCTV dengan salah satu tayangan 

unggulannya yaitu Islam KTP, dan RCTI dengan Ketika Cinta Bertasbih. 

Salah satu jenis suguhan tayangan baru menyambut datangnya bulan 

ramadhan hingga saat ini adalah acara religi khususnya agama islam yang di 

kemas dengan berbagai cerita dan mengandung banyak manfaat dan pesan yang di 

sampaikan melalui tayangan sinetron tersebut. Tayangan sinetron tersebut adalah 

“ISLAM KTP” meski tayangan sinetron ini diminati dengan prosentasi sebesar 

19.1 % atau sebesar 2.778.000 pemirsa yang tertarik pada tayangan sinetron yang 

bergenre religi ini. Program tayangan sinetron ini  termasuk urutan rating 3 besar 

terhitung pada periode 1 - 23 Januari 2011 dengan target pemirsa usia 5 tahun ke 

atas (Populasi TV: 52.213.275 individu) dan market : Jakarta, Surabaya, Medan, 

Semarang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Denpasar, Palembang dan 

Banjarmasin. Dari prosentase tersebut merupakan peningkatan jumlah prosentase 

sejak 10 November 2010 yang di lakukan oleh Agb Neilsen yaitu badan 

perhitungan prosentase serta rating terhadap program televisi. 

Sinetron Islam KTP, diandalkan SCTV sebagai salah satu primadona 

terlebih dari salah satu drama serial Cinta Fitri setelah pindah tayang di stasiun 
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televisi indosiar. Sinetron ini tayang setiap hari pukul 17.30 WIB sejak 

pertengahan Juli lalu. Islam KTP yang diproduksi Multivision Plus, digarap 

sutradara Syaiful Drajat, dan penulis skenario oleh Warid A.S. Anjasmara tampil 

sebagai produser pelaksana dengan di dampingi prosduser prodesional yaitu Ram 

Punjabi. Sinetron islam KTP merupakan jenis sinetron seri bertajuk religi yang 

bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki manusia pilihan. Tapi 

kelebihan-kelebihan itu tidak seperti yang dimiliki nabi dan rasul. Allah memberi 

kemampuan untuk manusia yang telah mencapai pemikiran makrifat‚ ujar Anjas. 

Meski yang diangkat cukup serius, tapi sinetron ini tetap menghibur karena 

disampaikan dengan dialog humor. 

Bukan tanpa alasan jika pesan sinetron religi ini dibalut dialog segar. Agar 

lebih mudah sampai jika dibalut dengan nuansa komedi. Apalagi, ada fenomena 

masyarakat saat ini masih cenderung lebih menyukai acara-acara komedi yang 

bisa mengundang tawa. Selain itu yang membuat tayangan ini berbeda dengan 

tayangan lainya adalah tayangan ini tidak hanya memberikan hiburan komedi 

tetapi  juga memberikan ilmu bagi siapa saja yang menonton tayangan sinetron 

objek penelitian sebab dalam sinetron ini terdapat keunggulan-keunggulan yang 

tidak di miliki drama serial lainnya dalam hal pengemasan ide cerita serta unsur-

unsur pesan di dalamnya. 

Remaja  dalam hal ini merupakan proses pertumbuhan manusia menunju 

ke arah dewasa tetapi masa remaja khususnya kalangan anak SMA merupakan 

suatu masa pertumbuhan kepribadian di mana animo anak pada usia seperti itu 

mempunyai keinginan yang kuat untuk mencari tahu tentang sesuatu hal yang 
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bersifat baru dan bisa menambah khasanah pegetahuan mereka. Dengan lahirnya 

sinetron islam KTP di SCTV merupakan sarana atau media baru sebagai tempat 

belajar bagi kalangan anak remaja seperti pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Batu yang notaben pendidikannya berbasis agama islam.   

  Dengan demikian dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih 

jauh lagi terhadap presepsi remaja tentang sinetron Islam KTP di SCTV. 

Signifikasi penelitian ini jika di lihat dari segi komunikasi massa, acara ini 

sangatlah membantu terutama bagi remaja atau kalangan siswa madrasah. 

Walaupun dalam bentuk sinetron, pesan agama dalam acara tersebut di harapkan 

dapat di serap oleh penonton sehingga dengan banyaknya sinetron seperti itu 

dapat gunakan sebagai media tambahan pembelajaran tentang agama islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi remaja (Siswa Madarasah Aliyah 

Negeri Batu) tentang sinetron Islam KTP? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja 

(Siswa Madarasah Aliyah Negeri Batu) terhadap sinetron Islam KTP di SCTV. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi 

peneliti lain dalam hal mengembangkan dan memperluas pendalaman tentang 

pemahaman, penerimaan dan padangan audien atau komunikan yaitu kalangan 
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remaja dalam hal mengasup pesan dari suatu media serta dapat di jadikan 

refrensi tambahan bagi peminat kajian komunikasi yang memiliki penelitian 

serupa di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Masyarakat secara umum 

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan pengetahuan 

baru tentang bagaimana remaja memberikan persepsi terhadap sebuah 

tayangan televisi berupa sinetron yang berbasis realigi.  

b. Insan pertelivisian 

Penelitian dalam hal ini di harapkan dapat memberikan masukan atau 

kontribusi pada insan pertelevisian dalam menggemari sebuah progam acara 

yang berhubungan dengan informasi yang segmentasinya adalah pemirsa 

SCTV atau pada kalangan remaja.  

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa  

E.1.1 Pengertian Komunikasi Massa  

  Komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media mass of 

communication (media komunikasi massa). Dalam hal ini perlu di tekankan 

bahwa massa dalam arti “ umum” dengan massa dalam arti komunikasi 

massa, itu merupakan dua hal yang berbeda arti. Massa dalam arti 

komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan 

dengan media massa. Dengan kata lain, massa dalam sikap dan perilakunya 

berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa dalam arti 
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umum di sini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau 

pembaca.  

  Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang di hasilkan, pembaca / pendengar / penonton yang akan mencoba 

di raihnya, dan efeknya terhadap mereka (Nurudin, 2007:2) 

  Komunikasi massa dalam hal ini juga bisa di artikan sebagai sebuah 

proses pesan dimana pesan-pesan yang di produksi secara masal atau tidak 

sedikit itu di sebarkan kepada massa penerima yang luas, anonim, dan 

heterogen. (Jay Black dan Federick C. Whitney, 1988 dalam nurudin 

2007:12)  

E.1.2. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

 Dalam hal ini mengenai sifat komunikasi massa yaitu memiliki 

berbagai macam ciri-ciri: 

1. Komunikator Dalam Komunikasi Massa Melembaga. 

 Artinya bahwa komunikator dalam massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang. Maksudnya, gabungan antar berbagai macam unsur dan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga dalam hal ini 

dapat di ketahui menyerupai sistem. Sistem adalah “ sekelompok orang, 

pedoman,dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, 

menyimpan, menuangkan ide, gagasan, symbol, lambang menjadi pesan 

dalam sebuah keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling 

pengertian satu sama lain dan mengolah pesan itu sebagai sumber 

informasi.” 
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2. Komunikan Dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen  

Komunikasi bersifat heterogen ialah kelompok komunikasi harus 

mempunyai minat yang sama terhadap media massa terutama jenis 

khusus dari isi penyiaran serta mempunyai kesamaan pengertian budaya 

dan nilai (Effendy, 1984 : 28).  

Artinya bahwa pesan-pesan dalam komunikasi massa yang di 

sampaikan tidak hanya di tujukan terhadap satu orang atau kelompok 

masyarakat tertentu tetapi terhadap khalayak yang plural.  

3. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

  Dalam hal ini komunikasi satu arah memiliki konsekuensi dalam 

hal umpan balik (feedback) dari komunikator terhadap pesan yang di 

sampaikan oleh komunikan. Artinya umpan balik (feedback) sifatnya 

tertunda atau tidak langsung (delay feedback). 

4. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

  Artinya suatu pesan yang terhadap dalam media massa bisa di 

nikmati secara serempak  atau dengan waktu yang bersamaan. 

5. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

  Peralatan teknis yang di maksud misalanya pemancar untuk media 

elektronik (mekanik atau elektronik). Artinya dalam suatu pesan yang 

terdapat dalam media massa bisa di katakan sampai kepada target jika 

media tersebut terdapat adanya bantuan yaitu berupa pemancar. 
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6. Komunikasi Massa Di Kontrol Oleh Gatekeeper 

  Gatekeeper atau yang sering di sebut penapis informasi/ palang 

pintu/ penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan penting 

dalam hal penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang di sebarkan 

lebih mudah di pahami.   

E.2 Persepsi 

E.2.1. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana kita menjadi sadar akan banyaknya 

stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi memepengaruhi rangsang 

(stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan apa makna yang kita berikan 

kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran. (Devito, 1997:75 dalam 

buku komunikasi antar manusia). 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan 

yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli) 

(Rahmat, 2007:51). 

 Sedangkan menurut (Mulyana, 2005:168) untuk lebih memahami persepsi, 

berikut adalah beberapa definisi lainnya : 

1. Brian Fellows: 

Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme 

menerima dan menganalisis informasi. 
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2. Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken: 

Persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh 

kesadaran sekeliling kita. 

3. Phillip Goodarce dan Jennifer Follers: 

Persepsi adalah proses mental yang di gunakan untuk mengenali 

rangsangan. 

E.2.2. Proses Persepsi 

 Menurut (Devito, 1997:75) ada tiga tahap proses persepsi: 

1. Terjadinya Stimulasi Alat Indra (sensory stimulation) 

Pada tahap pertama alat-alat indra distimulasi (dirangsang): ibarat kita 

mendengar suara musik. Kita melihat seseorang yang sudah lama tidak 

kita jumpai. Kita mencium parfum orang berdekatan dengan kita. Kita 

mencicipi sepotong kue. Kita merasakan telapak tangan yang berkeringat 

ketika berjabat tangan.meskipun kita dalam kemampuan pengindraan 

untuk merasakan stimulus (rangsangan), kita tidak selalu 

menggunakannya. 

2. Stimulasi Terhadap Alat Indra Di Atur.  

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra di atur menurut 

berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering di gunakan adalah prinsip 

proksimitas proximity, atau kemiripan : orang atau pesan secara fisik mirip 

satu sama lain di presepsikan bersama-sama, atau sebagai satu kesatuan 

unit. 
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Prinsip yang lain adalah kelengkapan (closure): kita memandang 

atau mempresepsikan suatu gambar atau pesan yang dalam kenyataan tidak 

lengkap sebagai gambar atau pesan yang lengkap. Sebagai contoh, kita 

mempresepsikan gambar potongan lingkaran sebagai lingkaran penuh 

meskipun sebagai dari gambar itu tidak ada. 

Dalam membanyangkan prinsip-prinsip ini, hendaklah kita ingat 

bahwa apa yang kita presepsikan, juga kita tata kedalam pola yang 

bermakna bagi kita. Pola ini belum tentu benar atau logis dari suatu segi 

obyektif tertentu. 

3. Stimulasi Alat Indra 

Langkah ketiga dalam proses preseptual adalah penafsiran-evaluasi. 

Kita menggabungkan kedua istilah ini untuk menegaskan bahwa keduanya 

tidak bisa di pisahkan. Langkah ketiga ini merupakan proses subyektif yang 

melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran-evaluasi kita tidak 

semata-mata pada rangsangan luar saja, melainkan, keinginan, sistem nilai, 

keyakinan tentang seharusnya, keadaan fisik dan emosi pada saat itu, dan 

sebagainya yang ada pada kita. 

E.2.3. Elemen-Elemen Persepsi 

Persepsi mensyratkan adanya tiga hal, yaitu orang yang mempresepsi, 

obyek yang di persepsi dan interpretasi atau makna yang merupakan hasil dari 

tindakan persepsi itu sendiri. Untuk memahami apa yang di sebut dengan 

tindakan persepsi, apa yang terjadi ketika orang mempresepsi dan apa yang 
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mempengaruhi makna yang di presepsikan, makna perlu di ketahui, elemen-

elemen yang terlibat dalam proses persepsi. 

Elemen- elemen persepsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sensasi / pengindraan dan interpretasi merupakan elemen pertama. Ketika 

orang menangkap sesuatu melalui inderanya (misalnya melihat, 

mendengar, mencicip, membau atau meraba) maka secara stimulan dia 

akan menginterpretasikan makna dari hasil penginderaanya. Dengan kata 

lain adalah tidak mungkin untuk memisahkan antara sensasi dengan 

persepsi. 

2. Harapan elemen kedua dan dapat menjadikan kekuatan yang sangat berarti 

dalam mengarahkan persepsi, meskipun ada kalanya bertentangan dengan 

rasio. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia cenderung untuk 

mendengar apa yang di harapkan untuk di dengar dan melihat apa yang di 

harapankannya. Jika akhhirnya terpenuhi, maka reaksi pertama adalah 

merasionalisasikan hal tersebut dan meletakkan kesalahan pada hal-hal 

yang berada di luar kendalinya. 

3. Bentuk dan latar belakang ( figure and background) adalah elemen yang 

ketiga.  Salah satu cara untuk memahami proses terletak pada kemampuan 

untuk membedakan antara berbagai jenis informasi. Orang yang 

mempresepsi akan melakukan seleksi atau membedakan antara yang baik 

dan yang buruk, yang penting dan kurang penting, yang relevan dan yang 

tidak relevan. Dengan kata lain persepsi mencakup pembedaan antara 

informasi yang menjadi figure (informasi yang penting, relavan) dan 
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informasi yang menjadi background (informasi yang kurang penting, tidak 

relevan) 

4. Perbandingan merupakan elemen yang ke empat dari persepsi. Jika makna 

yang di persepsikan konsisten atau mirip dengan cerita yang di gunakan 

sebagai pembanding ( pengalaman masa  lalu, perangkat internal. Seperti 

sikap, nilai dan keyakinan) maka kita akan menganggapnya valid. Ketika 

pemersepsi menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria 

pembanding, maka ia akan mengalami ketidak sesuaian dan inkonsistensi 

kognitif. Sehingga ia merasa perlu untuk menyingkirkan inkonsistensi tadi 

sebagai upaya untuk mengatasi ketidak sesuaian psikologisnya. 

5. Konteks dimana seorang itu mempresepsikan suatu objek merupakan 

elemen persepsi yang peling kuat pengaruhnya. Dalam hal ini kenteks 

selalu terdiri dari seperangkat fenomena yang sama dengan objek persepsi. 

Jadi jika seorang mempersepsi objek maka konteksnya adalah objek itu 

sendiri baik berupa orang, peristiwa dan lain sebagainya (S.Djuarsa 

Sendjaja, 2000:55-57) 

E.2.4. Sifat –sifat persepsi 

Persepsi terjadi dalam benak individu yang mempersepsi, bukan di 

dalam objek yang di persepsi. Dalam konteks inilah sifat-sifat persepsi perlu 

di pahami. Berikut sifat-sifat persepsi : 

1. Persepsi adalah pengalaman, untuk mengartikan makna dari seorang obyek 

atau peristiwa manusia yang memiliki dasar / basis untuk melakukan 
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interprestasi. Dan hal ini dasarnya ada pada pengalaman masa lalu dengan 

orang, obyek, atau peristiwa tersebut dengan hal-hal yang menyerupainya. 

2. Persepsi adalah selektif. Ketika mempresepsikan suatu manusia cenderung 

hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari suatu obyek atau orang. 

Dengan kata lain melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu dari 

obyek persepsi dan mengabaikan yang lain. 

3. Persepsi adalah penyimpulan. Proses psikologis dari persepsi mencakup 

penarikan melalui proses induksi secara logis, interpretasi yang di hasilkan 

melalui persepsi pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang 

tidak lengkap. 

4. Persepsi tidak akurat. Setiap persepsi yang di lakukan manusia akan 

mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Hal ini di karenakan oleh 

pengaruh pengalaman masa lalu, selektifitas dan penyimpulan. Biasanya 

ketidak akuratan ini terjadi karena penyimpulan yang terlalu mudah, atau 

mensyaratkan. 

5. Persepsi evaluatif. Persepsi tidak akan pernah obyektif, karena manusia 

melakukan iterpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, 

nilai dan keyakkinan pribadi yang di gunakan untuk memberikan makna 

pada obyek persepsi (S. djuarsa Sedjaja, 2000:55-57). 

E.2.5. Jenis-Jenis Persepsi 

Jenis atau hasil persepsi (irwanto,1991 : 71) di bagi menjadi dua 

macam yaitu : 
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1. Persepsi Positif 

Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. 

2. Persepsi Negatif 

Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengatahuan 

dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek persepsi. Hal ini akan di 

teruskan dengan penafsiran atau menolak dan menentang segala objek 

yang di persepsikan. 

Persepsi menurut (Deddy Mulyana, 2005) meliputi pengindraan (sensasi) 

melalui alat-alat indra yakni : 

1. Indra Peraba. 

2. Indra Penglihatan. 

3. Indra Pencium. 

4. Indra Pengecap. 

5. Indra Pendengar. 

6. Atensi. 

7. Interpretasi 

E.2.6. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi, seperti juga sensasi, di tentukan oleh faktor personal dan 

faktor situasional (Jalaluddin Rahmat, 2007:51). 

Faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi persepsi, yakni perhatian. (David Krech dan Ricahrd S. 

Crutchfield, 1977:235 dalam Jalaludin Rahmat 2007: 56 ) 
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Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam 

kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. (Kenneth E. Andersen 

(1972:46) 

(Jaluddin Rahmat, 2007: 52) Menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi : 

a. Faktor Eksternal Penarik Perhatian 

Apa yang kita perhatikan oleh faktor-faktor situasional dan personal. 

Factor situasional terkadang di sebut sebagai determinan perhatian yang 

bersifat eksternal atau penarik perhatian (attention getter). Stimuli di 

perhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, 

identitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. 

Gerakan. Serperti oraganisme yang lain, manusia secara visual tertarik 

pada objek-objek yang bergerak. Kita senang melihat huruf-huruf dalam 

display (layar) yang bergerak menampilkan nama barang yang di inginkan. 

Intensitas Stimuli. Kita memperhatikan stimuli yang lebih menonjol  

dari stimuli lain. Warna merah pada latar belakang putih, tubuh jangkung di 

tengah-tengah orang pendek, suara keras di malam sepi, iklan stengah 

halaman dalam surat kabar, atau tawaran-tawaran pedagang yang paling 

nyaring di pasar malam, sukar lolos dari perhatian kita. 

Perulangan. Hal-hal yang di sajikan berkali-kali, agar terdapat dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian. Di sini, unsur familiarity (yang sudah 

kita kenal) berpadu dengan unsur novelty (yang baru kita kenal). Perulangan 

juga mengandung unsur sugesti: mempengaruhi bawah sadar kita. Emil 



18 

 

Dofivat (1968), merupakan tokoh aliran publistik jerman, bahkan 

menyebutkan perulangan sebagai satu di antara tiga prinsip penting dalam 

menaklukan massa. 

b. Faktor Internal Penarik Perhatian. 

Beberapa faktor yang menjadi penaruh perhatian adalah: 

1. Faktor- Factor Bilologis. Dalam keadaan lapar, selruh pikiran di 

dominasi oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar, yang paling 

menarik perhatiannya adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh 

perhatian pada hal-hal lain. Seorang setelah selesai olahraga dan 

bekerja di tengah panas terik matahari tidak hayal ingin segera minum 

seteguk air. 

2. Factor-Faktor Sosiopsikologis. Bagaikan sebuah foto yang 

menggambarkan kerumunan banyak orang di  sebuah jalan sempit. 

Tanyakan apa yang mereka lihat. Setiap orang akan melaporkan yang 

berbeda. Tetapi seorang tidak akan melaporkan beberapa orang yang 

terdapat pada gambar itu, tetapi kalau sebelum melihat foto beberapa 

orang mahasiswa berada di kelas, kita tidak akan dapat menjawab 

beberapa orang di antara mereka yang berbaju merah. 

3. Motif sosiogenis. Sikap kebiasaan, dan kemauan, memepengaruhi yang 

kita perhatikan (Kenneth E. Andersen, (1972:51-52) dalam Jalaluddin 

Rahmat (,2007:54-55), menyimpulkan dalil-dalil tentang perhatian 

selektif yang harus di perhatikan oleh ahli-ahli komunikasi: 
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3.1. Perhatian itu merupakan proses aktif dan dinamis, bukan pasif dan 

mengarahkan perhatian kepadanya. Sekali-kali, kita mengalihkan 

perhatian dari stimuli yang satu dan memindahkannya pada stimuli 

yang lain. 

3.2. Kita cenderung memperhatikan hal-hal tertentu yang penting 

menonjol, atau melibatkan diri kita. 

E.3 Remaja 

E.3.1. Pengertian Remaja 

 Remaja dalam bahasa aslinya di sebut adolescense, berasal dari 

bahasa latin yaitu adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk 

mencapai kematangan. Dengan dmikian remaja dapat di artikan sebagai masa 

perkembangan dalam aspek intelektual atau transformasi intelektual dari cara 

berfikir manusia remaja yang memungkikan tidak hanya mampu 

mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tetapi juga merupaka 

karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan. Shaw 

dan Costanzo (1985) dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori (2010 : 

9).  

  Dalam ilmu kedokteran remaja di kenal sebagai suatu tahap 

perkembangan  fisik yang menunjukkan beberapa perubahan pada fisik laki-

laki dan perempuan ketika perkembangan jiwa menginjak usia masa dewasa 

muda atau masa remaja (14-21). Diamana pada umur berikut akan 

menunjukkan beberapa perubahan fisik mulai tumbuhnya jenggot pada laki-

laki dan tumbuhnya payudara pada wanita 
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E.3.2. Tahap-Tahap Perkembangan Remaja 

  Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 2 tahap 

perkembangan remaja : 

1. Remaja Awal (early adolesence) 

 Masa remaja awal (early adolesence) yaitu kisaran umur 13 tahun 

sampai 17 tahun. Seorang remaja dalam tahap ini masih terheran-heran akan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tuuubuhnya sendiri dan dorogan-

dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Dalam hal ini remaja 

juga sulit mengendalikan diri terhadap egonya sehingga para remaja awal ini 

sulit mengerti dan di mengerti orang dewasa.  

2. Remaja Akhir (late adolesence) 

Remaja Akhir (late adolesence) yaitu kisaran umur 17 tahun sampai 

dengan 21 tahun. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode 

dewasa dan di tandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu: 

a. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 

b. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain 

dan dalam pengalaman-pengalaman baru. 

c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

d. Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri) di 

ganti antara keseimbangan keentingan diri sendiri dengan orang lain. 

e. Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan 

masyarakat umum (the public). 
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E.4 Sinetron 

E.4.1. Pengertian Sinetron 

Paket sinetron cukup banyak digemari pemirsa dan berbagai lapisan sosial. 

Tampilnya paket sinetron televisi mempunyai unsur yang salah satunya, cerita 

sinetron umumnya sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Sebagai 

contoh, penayangan materi siaran sinetron saat ini, secara umum seakan sudah 

lepas dari “akar budaya” kita. Tema yang diangkat bahwa berputar-putar pada 

lingkaran saja yakni polemik kehidupan keluarga, percintaan, persahabatan, 

perselingkuhan, warisan dll. Itulah gambaran yang telah terjadi pada materi 

sinetron di televisi saat ini. 

Dalam Bahasa Inggris, istilah sinetron di sebut soap opera (opera sabun). 

Tetapi dalam bahasa sepanyol sinetron disebut telenovela. Selain itu Sinetron 

juga dapat di artikan sebagai sinema elektronik maksudnya sebuah 

penggarapan cerita lepas atau serial yang menggunakan lokasi shooting non-

studio untuk interior maupun eksterior. Dalam hal menggunakan lokasi 

shotting di sesuaikan dengan tuntutan naskah. (Nawir Hamzah, 2007:93)   

Abdul Aziz Saefudin dalam buku republik sinetron menyebutkan sinetron 

merupakan akronim popular dari istilah sinema elektronik. Sinetron adalah 

sandiwara bersambung yang di siarkan oleh stasiun televisi. Istilah ini di 

perkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Soemardjono, salah seorang 

pendiri dan pengarjar Institute Kesenian Jakarta (IKJ). 
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E.4.2. Pengaruh Sinetron. 

Dari sinetron juga banyak menginspirasikan seseorang yang menonton. 

Inspirasi tersebut dapat mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuatu. 

Berikut dua hal dampak dari sinetron: 

1. Pengaruh  Negatif 

Pengaruh negative dalam hal ini  bahwasanya sinetron dapat menginspirasi 

seseorang untuk berbuat kurang baik. Adegan percekcokan atau perkelahian 

dalam menyelesaikan masalah, percintaan terlalu vulgar, dan perilaku buruk 

lainnya. 

2. Pengaruh Positif 

Pengaruh positif dalam hal ini dapat di artikan bahwa dalam sinetron dapat 

menginspirasi seseorang untuk berbuat menjadi lebih baik. Tetapi tidak 

sedikit dari semua sinetron untuk menginspirasi kita untuk berbuat positif 

seperti, sikap pantang menyerah dalam menjalani hidup, sikap saling 

membantu antar sesama dan sikap-sikap positif lainnya. 

E.4.3. Genre Sinetron  

Istilah Genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna “bentuk” 

atau “tipe”. Kata genre sendiri mengacu pada istilah biologi yakni, genus, 

sebuah klasifikasi flora dan fauna yang tingkatannya berada di atas spesies 

dan di bawah family. Genus mengelompokkan beberapa spesies yang memilki 

kesamaan ciri-ciri fisik tertentu. Dalam dunia film, genre dapat di klasifikasi 

dari sekelompok film yang memiliki pola dan karakter yang sama (khas) 

Seperti setting, isi dan subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, 
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periode, gaya, situasi, ikon, mood, serta karakter. Karakter tersebut 

mengasilkan genre-genre popular seperti aksi, petualangan, drama, komedi, 

horror, western, thriller, film noir, roman dan sebagainya. 

Dari penjelasan tentang definisi genre pada film, pada intinya genre 

yang di tujukan pada film dan genre yang di tujukan pada sinetron merupakan 

satu kesamaan arti. karena genre di sini dapat di artikan sebagai bentuk 

pengklasifikasian jenis film dan sinetron. tatapi hampir dari keseluruhan 

sinetron, merupakan drama serial yang sifatnya fiktif  tetapi sebagaian kecil 

isi dari cerita yang tertuang dalam sinetron merupakan juga dari penggalan 

kisah nyata. Berikut Genre-genre sinetron : 

1. Sinetron Bergenre Percintaan. 

2. Sinetron Bergenre Religi. 

3. Sinetron Bergenre Horor. 

4. Sinetron Bergenre Komedi. 

F. Kerangka Teoritis 

(Klinger, 1979 dalam Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah 2010 : 64) 

menyebutkan bahwa teori sebagai a set of interrelated construct (variables), 

definition and proposition that present a systematic view of phenomena by 

specifying relation among variables, with the purpose of expalaining natural 

phenomena. 

Menurut (Neuman, 2003 dalam Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah 

2010 : 143) teori merupakan suatu gagasan dan absatraksi yang memadatkan dan 
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mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga 

mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial. 

Sehingga kerangka teori pada prinsipnya  bukan sekedar kumpulan definisi 

dari berbagai buku, namun lebih pada upaya penggalian teori yang dapat di 

gunakan peneltiti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang di telitinya. 

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori 

kamunikasi yaitu : 

a. Bullet Theory / Hypodermic Needles 

Menurut Wilbur Schramm, pada tahun 1950-an, teori peluru adalah sebuah 

proses di mana seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi 

yang begitu ajaib kepada khalayak yang bersifat pasif tidak berdaya.  

Dalam ilmu komunikasi massa, "teori peluru" atau "jarum suntik" 

merupakan gambaran tentang kedahsyatan media massa yang segera dapat 

memberikan efek langsung kepada khalayak pendengar, pembaca, ataupun 

pemirsa. Teori ini juga dikenal dengan nama Teori Jarum Hypodermic atau Teori 

Jarum Suntik. Dalam teori ini digambarkan/dianalogikan bahwa bila seseorang 

telah disuntikkan obat bius maka orang itu tidak akan berdaya. Teori ini 

menyatakan keadaan khalayak yang pasif sehingga sangat mudah dipengaruhi 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa sebuah media massa memiliki kekuatan dan 

pengaruh yang sangat besar dalam hal kehidupan masyarakat.  

Model ini mempunyai asumsi bahwa komponen-komponen komunikasi 

(komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi. 

Yang mana bila kita menggunakan komunikator yang tepat, pesan yang baik, atau 
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Variabel 
komunikasi 

Variabel 
antara 

Variabel 
Efek 

media yang benar, komunikan dapat di arahkan sekehendak kita (Rahmat, 2001: 

62). 

 Berikut gambaran model-model komunikasi menurut Hovland, Janis dan 

Kelley (1959), Berlo (1960), Gerbner (1956) dan Andersen (1971) sebagai terlihat 

pada gambar 1.1 : 

Gambar 1.1 

Model Jarum Hipodermik 

 

                         

* Variabel Komunikator      * Perhatian         * Perubahan Kognitif 

- Kredibilitas       * Pengertian        * Perubahan Afektif 

- Daya Tarik            * Peneriamaan        * Perubahan Behavioral 

- Kekuasaan 

* Variabel Pesan 

- Struktur 

- Gaya 

- Appeals 

* Variabel Media 

Pada gambar 1.1 dapat di simpulkan bahwa model jarum hipodermik itu 

terdiri dari 3 jenis variabel yaitu variabel komunikasi, variabel antara, variabel 

efek yang mana dari ketiga variabel tersebut mempunyai kegunaan masing-

masing sebagai mana di gunakan untuk melakukan sebuah penelitian.  

Dengan demikian berdasarkan pada teori komunikasi jarum hipodermik, 

maka dalam penelitian ini mengacu pada jenis variabel efek di karenakan 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tau tentang efek media terhadap 
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audien yang di ukur pada segi kongnitif saja (Perubahan pendapat, Penambahan 

Pengetahuan, Perubahan kepercayaan) atau persepsi remaja tentang tayangan 

sinetron Islam KTP di SCTV. 

G. Konseptual dan Operasional 

G.1. Definisi Konseptual 

 Definisi Konseptual di gunakan untuk menghindari penafsiran berbeda-

beda tentang variabel penelitian. Maka dalam penelitian ini definisi 

konseptual adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan 

yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory 

stimuli) (Rahmat Jalaludin,2007:51). 

2. Sinetron 

Sinetron adalah sinema elektronik dimana sebuah penggarapan cerita 

lepas atau serial yang menggunakan lokasi shooting non-studio untuk 

interior maupun eksterior. Dalam hal menggunakan lokasi shotting di 

sesuaikan dengan tuntutan naskah. (Nawir Hamzah, 2007:93) 

G.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang di berikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang di perlukan untuk 

mengukur konstrak atau variabel. (Moh. Nasir, 1988:152). Sehingga Variabel 
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dalam penelitian ini adalah persepsi remaja tentang sinetron islam KTP di 

SCTV. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan 

yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli) 

(Rahmat Jalaludin, 2007:51). Sehingga  yang di maksud dalam penelitian ini 

akan di lihat penilainannya dari remaja sendiri berdasarkan pengetahuan 

mereka setelah menonton sinetron Islam KTP di SCTV dengan indikator yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Penilaian terhadap unsur tayangan sinetron Islam KTP di SCTV  :  

- Tokoh (kesesuaian terhadap karakter yang di perankannya) 

a. Cerita atau isi :  

- Tema yang di angkat.  

- Kesesuaian ceritan dengan kehidupan nyata. 

- Pengaruh certa tayangan sinetron bagi penonton (remaja).  

b. kandungan nilai hiburan tayangan sinetron : 

- Komedi (sesuatu  jenis kerakter yang mengundang tawa penonton 

baik dari segi karakter aksi dan bahasa). 

2. terhadap kandungan nilai pesan tayangan sinetron : 

a. Pesan agama 

- Dakwah 

- Cerita yang mengandung nilai rohani 

- Busan atau kostum 
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b. Pesan kemanusiaan (human interest)  

- Sopan santun (tepo seliro) 

- Jiwa Sosial (empati dan gotong royong) 

c. Pesan pendidikan ( pengetahuan) 

d. Pesan budaya 

H. Metode Penelitian 

H.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang mengenai tema penelitian yaitu presepsi 

remaja tentang sinetron islam KTP di SCTV, jenis penelitian yang di gunakan 

dalam hal ini adalah penilitian survey. Penelitian survey merupakan suatu 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan 

terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian 

seluruh jawaban yang di peroleh peneliti di catat, di olah dan di analisis 

(Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah 2010 : 143). 

H.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah semua Siswa Madrasah Aliyah 

Negeri Batu yang menonton sinetron Islam KTP di SCTV.  

 H.3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dengan dua cara yang 

meliputi telaah dokumen, yaitu data primer dan data skunder. 

a.  Data Primer : di peroleh dari Kuisioner yang di berikan kepada 

responden (Siswa Madrasah Aliyah Negeri Batu) terhadap presepsi 

mereka tentang  sinetron Islam KTP di SCTV. 
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b. Data Sekunder : Di peroleh melalui Kepustakaan yang ada, baik berupa 

buku, internet, maupun berupa data tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan pada penelitian. 

 H.4. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 90). 

Sehingga berkaitan dengan penelitian,  maka dalam penelitian ini 

yang di pilih sebagai populasi yaitu siswa madrasah aliyah negeri Batu 

yang pernah menonton tayangan sinetron islam KTP di SCTV. Dengan 

demikian dari hasil survey di lapangan jumlah populasi siswa yang 

menonton tayangan sinetron islam KTP di SCTV yaitu kurang lebih 185 

siswa. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang di teliti. Oleh karena 

itu, sampel harus di lihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan 

bukan populasi itu sendiri (Bailey, 1994: 83 dalam Bambang Prasetyo dan 

Miftahul Jannah 2010 : 119).  

 Berdasarkan tema penelitian yaitu persepsi remaja tentang sinetron 

islam KTP dimana populasinya di anggap homogen sehingga untuk 

mencantumkan beberapa jumlah sampel dalam penelitian ini, maka peneliti 
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menggunakan teknik penarikan sampel yaitu simple random sampling. 

Teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel 

berdasarkan dari populasi yang di lakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dengan kata lain 

populasi dalam hal ini di anggap homogen (Sugiyono 2009 : 82). 

Sehingga dalam hal ini untuk menentukan ukuran jumlah sampel 

dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengukuran 

berdasarkan pendugaan proporsi populasi berdasarkan rumus sederhana 

Yamane, (1967 : 99) dalam Jalaluddin rakhmat (2007 : 82). 

n =  N 

N.d2 + 1 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel  

N  = Jumlah populasi  

d2  = Presisi yang ditetapkan  

Jadi dalam penelitian ini presisi yang di tetapkan berdasarkan 

rumus yamane yaitu kurang lebih 5% dengan tingkat kepercayan 95% dari 

jumlah populasi. Sehingga jumlah sampel di peroleh berdasarkan rumus 

yamane yaitu 126 responden dari jumlah populasi 185 siswa yang 

menonton.  

H.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data di sini yaitu di gunakan sesuai dengan 

permaslahan yang di angkat peneliti. Yaitu sebagai berikut : 
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a. Quisioner (angket) 

Angket atau Quisioner merupakan teknik pengumpulan data yang di 

lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis 

kepada responden untuk di jawabanya. Teknik kuesioner dalam penlitian ini 

menggunakan skala likert dengan tipe data interval. Skala likert adalah skala 

yang berisi lima tingkatan preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Ragu- Ragu Atau Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Dalam hal ini, skala likert di gunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh data interval dimana data interval adalah merupakan hasil 

perolehan data dari pengukuran suatu fenomena / gejala sosial dengan tipe 

skala sikap atau salah satunya yaitu skala likert (Sugiyono 2001 : 72-73). 

Selain itu dengan menggunakan skala likert dalam penelitian ini di 

maksudkan untuk mempermudah peneliti tentang penilain terhadap setiap 

pertanyaan atau pernyataan  dalam penelitian. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi di sini merupakan bagian dari teknik pengumpulan data 

yang bertujuan untuk ,mengumpulkan data-data berupa informasi dari catatan-

catatan penting, artikel, buku, serta dokumen penting seperti data tentang 

perkembangan rating acara televisi dan tayangan sinetron islam KTP, data – 
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data siswa dan data yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari lembaga 

atau organisasi guna memperjelas atau memperkuat data peneliti 

 H.6. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif data yang terkumpul nantinya akan di analisis 

menggunakan cara deskriptif. Untuk mengetahui hasil penelitian, seluruh data 

akan dibahas dan diberikan penafsiran langsung dengan mengolah data tersebut 

dan kemudian dianalisa dalam bentuk tabel frekuensi serta menggunakan rumus 

mean untuk memperoleh nilai hasil akhir penelitian. 

Rumus Mean      

Mx = ∑ fx       

N 

 

 

 

 

H.7.  Teknik Keabsahan Data 

H.7.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Sebuah instrumen di katakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkap data dari 

variable yang di teliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran validitas yang di maksud (Arikunto, 2010 : 211-212) 

Keterangan : Mx     : Mean (rata-rata). 

    ∑ fx      : Jumlah dari skor-skor (nilai) yang ada. 

  N : Number Of Case (Banyaknya Skor Itu 
Sendiri) 

 



33 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji  validitas dengan bantuan program 

SPSS versi 10.0  dengan rumus pearson’s coefficient of correlation ( 

Koefesien korelasi product moment ) yang di peroleh dengan rumus : 

 

Rumus :  rxy = 

 

Keterangan:  

r XY = korelasi product moment 

 N  = jumlah subyek 

∑X  = jumlah item 

∑Y  = jumlah total 

∑XY = jumlah skor perkalian item dan skor total 

X2     = jumlah kuadrat skor item 

Y2     = jumlah kuadrat skor total 

Dalam hal analisis item, Masrun menyatakan bahwa item yang mempunyai 

korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, 

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 

0,3. Jadi kalau korelasi anatara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka 

butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

H.7.2. Uji Realibilitas 

Uji Realibilita menunjuk suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup 

dapat di percaya datanya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul data. Dalam 
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penelitian ini pengujian realibilitas instrument Menurut Arikunto (1998), teknik 

yang digunakan untuk mengukur reabilitas adalah dengan menggunakan Alpha 

Cronbach. 

Rumus Alpha Cronbach. 

ri = [{
)1(

)(
k
k (k)} {1 – ( 2

2

t

ab

 )}] 

Keterangan : 

ri  = Reliabilitas Instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ ab  = Jumlah varian butir 

σt  = Varian total 

Menurut Maholtra (1993 : 308)  Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel 

bila memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0,6 sehingga 

apabila α sama dengan 0,6 maka instrumen dapat dikatakan reliabel.  

Tabel 1.1.  Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No Interval Kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 

<0.200 
0.200-0.399 
0.400-0.599 
0.600-0.799 
0.800-1.00 

sangat rendah 
rendah 
cukup 
tinggi 

sangat tinggi 
Sumber : Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. 

1998:133. 

 

 


