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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat 

ini sangat cepat. Perkembangan tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat 

termasuk didalamnya bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan aspek 

utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Secara filosofis 

pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang diperlukan untuk memberikan 

kesempatan pada setiap orang untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

berbudaya dan beradab. Pendidikan juga dapat menjadikan manusia memiliki 

berbagai kemampuan kemanusiaan untuk menjawab berbagai tantangan dan 

permasalahan kehidupan. Pendidikan akan membentuk sebuah budaya masyarakat 

tertentu. Budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia, dari budaya 

dapat terbentuk identitas manusia, identitas suatu masyarakat dan identitas bangsa 

(Nilam Widya Rini, 2009 : 8). Budaya itu pula membawa seseorang memasuki 

budaya global dalam dunia terbuka dewasa ini. Oleh karena itu, pemerintah harus 

menjadikan pendidikan sebagai solusi pembangunan bangsa. Indonesia baru yang 

kita cita-citakan adalah suatu Negara dan masyarakat yang mampu bekerjasama, 

menghargai, bermoral, dan menciptakan kreasi positif untuk memajukan Negara. 

Perkembangan media informasi, khususnya televisi, membuat dunia 

semakin hari semakin dekat saja meskipun arus informasi yang mengalir tersebut 

akan dan mempunyai dampak, baik dampak positif maupun negative. 

Perkembangan di bidang pertelevisian tersebut memungkinkan timbulnya 
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persaingan yang cukup ketat diantara stasiun-stasiun televisi untuk menarik 

perhatian pemirsa. Sebagai akibatnya, dapat kita lihat dari banyaknya jenis acara 

yang menarik, mulai dari film, sinetron, kuis, acara musik dan sebagainya. 

Dengan adanya program-program yang menarik tersebut, pemirsa seperti 

dimanjakan, karena pemirsa tinggal memilih acara apa yang ingin ditontonnya, 

dan pada saluran televisi yang aman. Dengan banyaknya pilihan acara tersebut 

tidaklah mengherankan apabila hampir setiap saat anak-anak berada di depan 

pesawat televisi. Mulai dari bangun tidur, pulang sekolah bahkan menjelang tidur 

kembali. 

Di era globalisasi ini dengan semakin canggihnya perkembangan 

teknologi informasi salah satunya televisi sebagai audio visual yang memanjakan 

pemirsa dengan berbagai tayangannya. Televisi adalah salah satu bagian teknologi 

komunikasi (massa), dengan telah mempresentasikan diri sebagai simbol legenda 

baru, bahkan media televisi bisa dianggap sebagai salah satu media yang paling 

dominan dalam arus informasi global. Karena televisi sebagai audio visual 

menjadikan pemirsa mampu menyaksikan beragam peristiwa yang terjadi. Karena 

mudahnya media massa (televisi) diterima oleh masyarakat, oleh para pakar media 

massa (televisi) dinilai power full (perkasa), sehingga senantiasa mendapatkan 

perhatian yang seksama untuk diteliti. 

Media televisi merupakan media pembelajaran tiga dimensi yang sangat 

efektif untuk membantu peningkatan pengetahuan siswa (Sunardian Wirodono, 

2008 : 10-12). Media televisi sangat membantu siswa dalam menampilkan gambar 

gerak dan benda-benda yang tidak dapat dilihat secara langsung. 
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Televisi secara harafiah artinya “ melihat dari jauh”. Namun demikian, dalam 

pengertian sederhana ini sebenarnya meliputi dua bagian utama, yaitu pemancar 

televisi yang berfungsi mengubah dan memancarkan sinyal-sinyal gambar (View) 

bersama-sama dengan sinyal suara sehingga sinyal-sinyal tersebut dapat diterima 

oleh pesawat televisi penerima pada jarak yang cukup jauh. Kedua televisi 

penerima yang menangkap sinyal-sinyal tersebut dan mengubahnya kembali 

sehingga apa yang dipancarkan oleh transmisi. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa pesawat televisi adalah alat yang dapat digunakan untuk melihat dan 

mendengar dari tempat yang jauh (Ciptono Setyobudi, 2005:2). 

Teknologi komunikasi yang merajalela dan mudah didapat ialah media 

elektronik yang berupa televisi. Televisi sangat mudah didapat oleh masyarakat 

baik dari kalangan atas maupun bawah, dari anak-anak maupun orang tua. Setiap 

individu ingin menyaksikan acara-acara televisi, tidak harus dengan membeli, 

tetapi mereka bisa saja melihat di rumah tetangga, apalagi sekarang ini banyak 

sekali stasiunstasiun televisi swasta yang mudah dijangkau dimana-mana. Itulah 

sebabnya televisi swasta berlomba-lomba menggelar acara-acara yang menarik 

peminat penonton mereka (stasiun televisi) bersaing untuk mementingkan bisnis 

tidak memikirkan akibatnya. Televisi merupakan temuan international karena 

banyak ilmuwanilmuwan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan 

teknologi ini (Ciptono Setyobudi, 2005:2). 

Dalam perkembangan yang cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. 

Awalnya, kita hanya punya satu stasiun televisi, itu pun dimiliki oleh pemerintah, 

namanya Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pada tahun 1989, lahirnya stasiun 

televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Stasiun tersebut menjadi 
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televisi swasta pertama di Indonesia. Stasiun televisi swasta yang kemudian 

berturut-turut lahir adalah Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI), Indosiar, dan Andalas Televisi (Antv). Sejak era reformasi 

bergulir, televisi swasta pun semakin ramai bermunculan. Ada Metro TV, 

Transformasi Televisi (Trans TV), TV 7 yang kini menjadi Trans 7, Lativi yang 

belakangan memjadi TVOne, serta Global TV. (Usman, 2009: 1). 

Secara umum, stasiun televisi terdiri atas televisi generalis dan televisi 

spesialis. Televisi generalis menyajikan program atau acara yang beragam, mulai 

sinetron, musik, film, acara anak-anak, hingga berita. Untuk televisi nasional yang 

termasuk dalam kategori televisi generalis adalah RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, 

Antv, Trans 7, termasuk TVRI. Televisi spesialis menitikberatkan pada program 

tertentu. Metro TV dan TVOne adalah TV khusus yang cenderung atau 

menspesialiskan diri pada program berita. Akan tetapi, sebagaimana kita saksikan 

selama ini, televisi generalis maupun televisi berita, semuanya menyajikan 

program berita, semuanya menyajikan program berita. Televisi yang sebelumnya 

cenderung dipandang sebagai media hiburan, kini juga harus dipandang sebagai 

media informasi. Berita televisi sekarang bisa disebut telah menjadi kebutuhan 

utama masyarakat Usman, 2009: 2-3). 

Azhar Arsyad mengatakan bahwa, salah satu fungsi media pembelajaran 

juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan mendapatkan 

informasi dengan cara sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim kondisi dan lingkungan belajar yang ditata yang diciptakan oleh guru (Azhar 

Arsyad, 2009: 15). 
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Pembelajaran merupakan proses belajar dan pengajaran yang dilakukan 

secara bertahap untuk mengubah perilaku seseorang (dalam  Kurniansah, 2012: 

9). Pembelajaran merupakan suatu sistem, berarti pengajaran itu terdiri dari 

sejumlah komponen yang secara teratur saling berhubungan dan bergantung untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan pembelajaran dengan 

pengajaran lebih kepada proses dan siapa yang melakukannya. Pembelajaran 

proses belajar mengajar tetapi pengajaran merupakan proses memberikan 

pelajaran. Komponen-komponen tersebut adalah guru, siswa, kurikulum, sumber 

belajar, media, dan fasilitas. Guru merupakan sumber daya manusia yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana guru mempunyai 

pengetahuan, penggunaan media, metode, dan lain-lain, yang digunakan guru 

sangat berpengaruh bagi perkembangan siswa. 

Keberhasilan belajar mengajar juga dipengaruhi oleh factor siswa. 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Clark (dalam Kurniansah, 2012: 38) 

bahwa 70% hasil belajar siswa disekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 

30% dipengaruhi oleh lingkungan. Keberhasilan dan perilaku belajar siswa 

bergantung dari lingkungan. Keberhasilan dan perilaku belajar siswa bergantung 

dari lingkungan. Media pembelajaran, baik yang dua dimensi maupun tiga 

dimensi sangat berpengaruh bagi peningkatan prestasi belajar. 

Dalam fenomena ini, bisa saja terjadi lantaran banyak tersedianya televisi 

yang mudah dijangkau oleh kalayak terutama kepada anak-anak. Jadi tidaklah 

mengherankan apabila di dunia media massa zaman sekarang, kasus menyibukkan 

anak-anak dengan media khususnya (televisi). Media televisi pada anak-anak 

terutama di SD Negeri 01 Pujiharjo Kabupaten Malang memang mengalami 
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peningkatan, apalagi dengan semakin menambahnya program-program televisi 

untuk anak-anak, hal itu memicu mereka menjadi semakin senang menonton 

televisi. Media yang sering dikonsumsi adalah televisi, yang dapat mereka 

konsumsi dengan bebas kapanpun mereka mau, mereka akan lebih sering duduk 

didepan televisi saat jamjam acara anak-anak, bahkan acara lain. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa keadaan 

siswa di SDN 01 Pujiharjo Kabupaten Malang, pada umumnya bersetatus sosial 

yang cukup. Hampir semua siswa memiliki sarana informasi yang memadai 

misalnya televisi, juga sarana belajar seperti buku-buku yang cukup bisa 

memberikan hasil belajar siswa. Peran orang tua siswa cukup aktif dalam 

membantu kegiatan belajar siswa. Sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar 

sekolah SD Negeri 01 Pujiharjo Kabupaten Malang, cukup kondusif karena 

lingkungan masyarakat sekitarnya sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Hal 

tersebut sangat membantu terhadap jalannya proses belajar siswa. Namun dilihat 

dari hasil Belajar siswa masih sangat rendah, rata-rata nilai siswa masih belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). terutama pada pembelajaran 

Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Berdasarkan keterangan dari 

kepala sekolah SD Negeri 01 Pujiharjo Kabupaten Malang, ini semua diakibatkan 

oleh kebiasaan siswa yang terlalu sering menonton hiburan ditelevisi dirumahnya. 

Siswa-siswi SD Negeri 01 Pujiharjo Kabupaten Malang bukan menjadikan televisi 

sebgai media untuk Belajarn. 

Belajar sendiri atau mandiri di rumah adalah tugas paling pokok dari 

setiap siswa. Syarat utama belajar sendiri di rumah adalah ketentuan belajar 

seperti memiliki jadwal belajar tersendiri meskipun terbatas waktunya. Bukan 
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lamanya belajar yang diutamakan, tetapi kebiasaan teratur dan rutin melakukan 

belajar di rumah. Adapun terbentuknya sikap disiplin belajar dari seorang anak 

tidaklah bisa terwujud begitu saja melainkan dari sebuah proses yang salah 

satunya melalui kebiasaan atau aktifitas sehari-hari yaitu mengerjakan apa yang 

ditugaskan Bapak dan Ibu guru (PR), membaca buku lain yang ada hubungannya 

dengan pelajaran di sekolah, mempersiapkan atau mempelajari kembali pelajaran 

yang akan diajarkan besok, melengkapi dan meringkas kembali catatan pelajaran, 

mengadakan belajar kelompok dengan teman. Ini semua sebgai wujud prilaku 

belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Hubungan Kebiasaan 

Menonton Tayangan Ditelevisi Terhadap Perilaku Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS Di SDN 01 Pujiharjo Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hubungan 

antara kebiasaan menonton tayangan di televisi dengan perilaku belajar pada mata 

pelajaran IPS siswa SD Negeri Pujiharjo 01 ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Mengkaji dan mendiskrIPSikan 

hubungan kebiasaan menonton tayangan di televisi dengan perilaku siswa di SDN 

01 Pujiharjo”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Kegunaan teoritis Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu 

bahan referensi untuk pengembangan kajian ilmiah yang sistematis dan 

komprehensif dalam pengembangan keilmuan pendidikan. 

2. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat untuk bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan pengetahuan siswa. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan penafsiran yang 

salah pada istilah yang digunakan dalam judul ini, maka diberikan batasan-batasan 

istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, yaitu : 

1. Televisi adalah media elektronik yang menggunakan teknik komunikasi massa 

dengan audio visual untuk memberikan informasi yang aktual. Televisi dapat 

mengatasi keterbatasan ruang, jarak dan waktu (Sunardian Wirodono, 2008). 

2. Tayangan adalah jenis acara yang bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada pemirsa, contohnya : berita, informasi kesehatan, dialog interaktif, 

debat, profile, tokoh, film documenter, dan lain-lain. (Anggrek, 1999). 

3. Kebiasaan adalah suatu yang sering dilakukan, sedangkan kebiasaan menonton 

acara televisi dapat dikatakan sebagai tingkat keseringan dalam menonton 

televisi, frekuensi, dan lamanya dalam menonton. 
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4. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengalaman dan 

latihan (Lyke dalam Mustaqim, 2003:33). Belajar juga dapat diartikan sebagai 

suatu perubahan dalam kepribadian sebagaimana dimanifestasikan dalam 

penguasaan-penguasaan pola respon atau tingkah laku baru yang mungkin 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, kemampuan dan pemahaman 

(Kurniansyah, M. Ainun,  2012 : 165). 

5. Perilaku belajar siswa adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan baik di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Menurut Nasution ( Dalam Kurniansyah, M. 

Ainun. 2012:136) ada 8 tipe belajar menurut Gagne, yaitu : Signal learning, 

Stimulus learning, Rule learning, Problem solving. 

 Perilaku belajar merupakan kegiatan pembelajaran yang dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal siswa.  

6. lmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang mengkaji 

tentang isu-isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi. Tema yang dikaji dalam IPS adalah fenomena-

fenomena yang terjadi di masyarakat baik masa lalu, masa sekarang, dan 

kecenderungannya di masa-masa mendatang. Sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013 yang diberlakukan oleh pemerintah saat sekarang ini bahwa 

Tujuan utama dari pembelajaran IPS ini adalah untuk membina para peserta 

didik menjadi warganegara yang mampu mengambil keputusan secara 

demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada di 

dalam masyarakat. Semua inilah yang harus dikuasai oleh siswa siswi di SDN 

01 Pujiharjo Kabupaten Malang. 

 


