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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada masa sekarang ini perkembaangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sudah semakin pesat terutama di bidang komunikasi maupun 

informasi. Salah satu bentuk kemajuan tersebut ialah televisi. Sebagai produk 

teknologi, pada awal kehadirannya televisi dimaksudkan sebagai sarana 

informasi, sarana pendidikan dan saranaa hiburan yang sangat dibutuhkan 

masyarakat. Dengan semakin derasnya arus globalisasi, televisi memiliki 

peran yang sangat efektif bagi transformasi informasi dan pengetahuan. 

Namun, jika kita simak perkembangan dunia pertelevisian dewasa ini, kita 

dihadapkan pada kenyataan bahwa program siaran televisi pendidikan masih 

kurang mendapat perhatian bagi para remaja dan hal ini didukung dengan 

masih sedikitnya prosentase acara-acara televisi yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan yang salah satunya untuk membentuk manusia 

yang bertaqwa. 

Keberadaan televisi memang mampu menarik perhatian masyarakat, 

apalagi dengan semakin variatifnya siaran-siaran televisi sekarang ini yang 

mulai mewarnai pola hidup keluarga-keluaarga di Indonesia, menjadikan 

semakin sulitnya keluarga untuk mengarahkan atau menentukan program 

siaran televisi yang patut ditonton. Kenyataan sekarang ini program-program 

acara televisi yang sangat diminati oleh para remaja ialah yang lebih bersifat 

hiburan, dan sebagaimana kita ketahui bahwa pola hiburan yang disajikan 

tersebut sebagian besar diadopsi dari Negara-negara barat yang belum tentu 
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sesuai dengan budaya di Indonesia dan jauh dari nilaai-nilai islam. Hal ini 

dapat kitaa lihat dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan film/sinetron 

baik import maupun local yang tidak lepas mempertahankan adegan-adegan 

gaya hidup. Perilaku seks bebas, kekerasan, mabuk-mabukan, kriminalitas, 

konsumerisme, dan sebagainya. Sebagai contoh sinetron Pernikahan Dini, 

Cinta SMU, Ciuman Pertama, Bruce Lee, dan sebagainya. Adapun tayangan-

tayangan impor antara lain serial Dawson Creek, Strike, maupun film-film 

India yang juga tidak pernah lepas dari adegan kekerasan dan tarian-tarian 

erotis. Demikian juga acara-acara musik yang juga menampilkan video klip 

dengan adegan-adegan sensual dan sebagainya. Tentunya persentase porsi 

yang cukup besar cukup efektif untuk mengarahkan atau mempengaruhi 

perilaku, sikap dan pola pikir penontonnya. Daradjat (1977: 61) 

mengungkapkan bahwa setiap pementasan, pertunjukan atau penghidangan 

cerita yang menarik hati dan merangsang itu akan menimbulkan pengaruh 

pada jiwa penontonnya yang kadang-kadang membantu orang kearah 

mengidentifikasi dirinya dengan yang disaksikannya itu. 

Televisi dengan berbagai macam kelebihan dan daya tariknya memang 

sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita. 

Dengan acara-acara yang dikemas sedemikian rupa mampu menyedot 

perhatian penonton untuk tetap setia di depan layar televisi dan menjadikan 

remaja lebih sering menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton 

acara-acara televisi. Sebagai gambarannya di Amerika anak-anak prasekolah 

menonton acara-acara televisi rata-rata 20 sampai 25 jam per pekan. 

Sedangkan anak-anak SD rata-rata 22 sampai 24 jam dalam sepekan. 
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Sedangkan anak-anak sekolah lanjutan (SMP-SMA) rata-rata antara 27 sampai 

28 jam per pekan. Sementara itu, di Jakarta SRI (survey & Research 

Indonesia) pada tahun 1992 menemukan orang dewasa di Indonesia menonton 

acara televisi rata-rata 24 jam per pekan. Diperkirakan angka tersebut 

bertambah seiring dengan bertambahnya stasiun-stasiun televisi swasta yang 

mengudara (UMMI, 1995: 48). 

Kenyataan tersebut tentu sangat menghawatirkan karena dapat 

berpengaruh terhadap perilaku remaja dan dapat mengatur ritme kehidupan 

masyarakat khususnya remaja. Sebagai contoh, anak seorang Kepala sekolah 

di salah satu sekolah menengah di Yogyakarta sangat senang menghabiskan 

waktunya dengan menonton acara-acara televisi, dan enggan untuk belajar. 

Akibatnya prestasi belajar anak tersebut sangat menurun dan akhirnya tidak 

naik kelas (Santoso dalam Kliping Psikologi, 1996: 3). Lebih-lebih lagi 

banyak acara-acara televisi yang menarik dan banyak diminati masyarakat 

ditayangkan pada waktu-waktu mendekati atau bertepatan dengan waktu 

sholat, sehingga para penonton berkecenderungan untuk menunda 

melaksanakan sholat atau bahkan meninggalkannya. Adapun acara-acara yang 

ditayangkan pada waktu-waktu tersebut antara lain acara infotainment, 

sinetron, musik, berita, dan sebagainya.     

Menurut teori psikologi tentang remaja dari Darajat (1982: 94) 

menjelaskan bahwa usia remaja merupakan usia peralihan dan sangat rawan 

terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, mudah menerima dan cenderungan 

meniru adanya hal-hal yang bersifat baru, masa remaja adalah masa peralihan, 

yang ditempuh seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam 
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usia tersebut terjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan kerawanan 

pada diri remaja. Keadaan emosinya bisa dikatakan belum stabil, sehingga 

mereka mudah terpengaruh dan mudah pula mengalami kegonjangan jiwa. 

Dalam kondisi seperti ini remaja menuntut banyak perhatian dari 

lingkungannya terutama dari lingkungan keluarga, tentang kebutuhan 

mengenai agama. Jika orang tua tidak cukup memberikan pengetahuan, 

pemahaman maupun contoh maka biasanya remaja cenderung mempunyai 

perilaku keagamaan yang kurang baik. 

Untuk itu sikap yang bijak adalah senantiasa memberikan bimbingan 

dan contoh yang tepat dari lingkungan yang secara langsung terkait dengan 

kehidupan anak dan remaja, seperti orang tua dan guru yang akan berpengaruh 

dalam pembentukan perilaku dan kepribadian remaja. Agama sebagai 

kebutuhan dasar harus dipenuhi agar remaja mempunyai landasan yang kokoh 

sebagai pedoman dalam setiap perilakunya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut, apakah ada pengaruh menonton acara televisi 

terhadap perilaku keagamaan siswa SMP Muhammadiyah 2 Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh menonton acara televisi terhadap perilaku keagamaan 

siswa SMP Muhammadiyah 2 Ngawi. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan mengetahui 

seberapa besar pengaruh menonton tayangan televisi terhadap perilaku 

siswa atau remaja. 

2. Data penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk 

mendampingi anak-anak dalam menonton acara televisi dan mengontrol 

acara-acara yang layak ditonton. 

3. Secara umum tesis ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan 

tentang pengaruh menonton acara televisi terhadap perilaku keagamaan 

remaja. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian – penelitian terdahulu yang dapat penulis jadikan acuan  

Dalam penelitian ini antara lain ialah : 

1. “Pengaruh Siaran Televisi Swasta terhadap Motivasi Belajar Siswa SD di 

Kecamatan Wirobrajan Kota Madya Yogyakarta “, oleh Nyamani   

(skripsi : 1996) menunjukkan bahwa siaran televisi swasta mempunyai 

korelasi  atau hubungan  positif  meskipun pada taraf uh hadarendah. 

2. “Pengaruh Menonton Acara Televisi Terhadap Minat Baca Siswa SMPN 

2 Seewon Bantul”, oleh Widarti  ( Skripsi : 2000 ) menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh antara menonton acara televisi terhadap minat baca 

siswa SMPN 2 Sewon Bantul. 
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3. “Pengaruh Acara Televisi Terhadap Proses Belajar Murid kelas V SDN 

Sambirejo I Th 2005/2006“. hasilnya : Acara televisi mempengarui anak-

anak dengan cara menyuguhkan acara yang menarik bagi anak pada 

waktu selesei shalat magrib.  

Melihat penelitian penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan, 

memang terlihat sepintas ada persamaan baik pada pengaruh menonton acara 

telivisi maupun perilaku keagamaan. Namun demikian sesungguhnya 

penelitian ini memiliki perbedaan,  pengaruh menonton acara televisi dalam 

penelitian ini , penulis tidak hanya melihat dari frekuensi/waktu menonton 

acara televisi maupun jenis acaranya  saja, tetapi juga dari segi motivasi 

dalam menonton acara televisi sehingga dapat lebih jelas dalam mengukur 

interaksi antara responden/siswa dengan media televisi . Sedangkan perilaku 

keagamaan  dalam penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas 

dibandingkan penelitian terdahulu ( ibadah shalat dan akhlak ) yakni meliputi 

aspek keyakinan, peribadatan, pengalaman, pengetahuan, dan 

pengalaman/konsekuensi. Meskipun banyak penelitian tentang menonton  

acara TV, tetapi sepengetahuan penulis belum ada  yang meneliti  

pengaruhnya terhadap perilaku keagamaan, dan tidak ada judul yang sama 

persis dengan penelitian ini 

 

 

   

  

 


