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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini acara televisi sudah banyak ragamnya, mulai dari berita, reality dan variety 

show, sinetron, film dan lain sebagianya, dari yang mengandung unsur mendidik dan memberi 

pengetahuan, sampai tayangan yang tidak layak untuk di jadikan tontonan dan panutan. Televisi 

sekarang sudah mengesampingkan konten atau isi dari acara tersebut, tapi mereka lebih focus 

bagaimana mendapatkan rating yang tinggi, dengan rating yang tinggi maka pendapatan stasiun 

televisi tersebut juga tinggi pula. Bagaimana bisa kita lihat jam sinetron di televisi lebih lama 

daripada sebuah berita, mungkin perbandingannya, sekali tayang satu episode sinetron, sama 

dengan dua kali tayang sebuah berita di televisi, dengan durasi iklan yang berbeda pula, bisa kita 

lihat sinetron dengan rating tertinggi maka jumlah iklannya banyak, inilah yang membuat 

sinetron tetap survive di jagad pertelevisian Indonesia. Dampaknya adalah kurangnya tayangan 

yang bersifat edukatif terhadap pemirsa televisi.  

 Televisi merupakan media massa yang berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan, 

dan hiburan. Selain itu sifat negatif TV adalah sepintas lalu, tidak terlalu dapat diterima dengan 

sempurna, dan menghadapi publik yang heterogen. Artinya peran televisi juga harus mendidik 

dan infornatif, tidak hanya sekedar hiburan, di dalam hiburan tersebut harus terselip atau terdapt 

unsur edukatif dan informatif. 

Dampak siaran televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah terlepas dari pengaruh 

terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan  oleh pengaruh 
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psikologis dari televisi itu sendiri, di mana televisi seakan-akan menghipnotis penonton, 

sehingga mereka terhanyut dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh 

televisi (Effendy, 2002 : 122). Penonton televisi sendiri tidak hanya orang tua, tapi ada satu 

konsumen yang paling banyak menjadi penonton televisi, yaitu anak-anak, data dari kpi.go.id, 

pada tahun 2012 anak-anak Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-negara di 

ASEAN untuk urusan menonton siaran televisi terlama. Menurut penelitian, rata-rata waktu yang 

dihabiskan anak-anak Indonesia saat menonton siaran televisi mencapai 5 jam dan bahkan lebih 

untuk setiap harinya. Adapun negara ASEAN lain hanya 2 sampai 3 jam dalam sehari. 

Disini peran orang tua sangat penting, atau bisa di bilang penting sekali untuk mengawasi 

anak-anak mereka dalam memilih tayangan, anak-anak jaman sekarang adalah anak-anak 

globalisasi, mereka lebih tertarik menonton sesuatu yang bersifat audio visual, dimana televisi 

adalah benda yang bersifat audio visual, jarang sekali anak-anak jaman sekarang memilih 

membaca buku, karena memang tingkat kebosanan membaca buku lebih tinggi daripada 

menonton televisi, mengutip dari beritasore.com, ketua Ikatan Pustakawan Indonesia, berdasar 

hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, 91,58 persen  

masyarakat lebih memilih menonton tv ketimbang membaca. 

 Peneliti melihat kurangnya acara-acara televisi yang mendidik dan bersifat edukatif 

untuk anak-anak, kurangnya tayangan yang menuntut anak-anak menjadi kreatif dalam bertindak 

dan membuat sesuatu yang bermanfaat. Sudah jarang sekali tayangan yang mengajari anak-anak 

bersifat edukatif dan kreatif, dulu mungkin banyak, tapi sekarang dapat dihitung jari, mungkin 

ada yang beralasan di youtube banyak video yang bersifat edukatif dan anak-anak sekarang 

sudah pintar dalam menggunakan gadget, pertanyaannya adalah apakah semua anak di Indonesia 
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sudah bisa menggunkan dan punya gadget bagaiamana anak-anak yang keluarganya ekonominya 

menengah kebawah, mereka pasti mengandalkan televisi untuk menambah pengetahuan mereka. 

Ada beberapa stasiun televisi yang masih menyiarkan program untuk anak-anak, 

diantaranya Trans 7 dan GlobalTV, di Trans 7 ada si bolang, laptop si unyil, dunia binatang, 

yang semuanya merupakan program televisi untuk anak-anak, dan di GlobalTV ada tayangan 

dunia hand made. Dari beberapa tayangan televisi tadi, dunia hand made merupakan satu 

satunya tayangan yang mengajarkan anak menjadi kreatif, jika yang lain hanya bersifat 

informatif, dunia hand made tidak hanya informatif tapi juga kreatif dan inovatif.   

Dunia hand made  merupakan sebuah program televisi untuk anak bergenre Edutainment 

dan hobi yang sebelumnya telah  sukses memikat hati pemirsa cilik GlobalTV pada tahun 2012, 

dunia hand made kembali di tayangkan di GlobalTV  pada tanggal 26 september 2015. Program 

ini jelas diperuntukan untuk anak-anak, dari genre acaranya bisa kita lihat bahwa edutainment 

berarti mendidik sekaligus menghibur, maksudnya adalah program acara dunia hand made di 

kemas secara menghibur tapi disitu juga ada unsur mendidik. Di dunia Handmade kali ini ada 

Made Arya dan Made Wira, yang menjadi pemandu acara. Mereka akan memberikan tips-tips 

membuat barang bekas menjadi mainan. Anak-anak akan diajak untuk kreatif memanfaatkan 

barang yang tidak terpakai. Beberapa tahun lalu Handmade pernah tayang di Global TV. Acara 

ini di pandu Denny Sagitarius atau biasa disapa kak made. Dunia Handmade program acara 

televise yang cukup menarik karena memberikan tips daur ulang yang unik dan hasilnya sangat 

rapi, detil, dan tak terlihat seperti barang bekas.   

Dunia hand made tayang setiap sabtu dan minggu pukul 11.00 WIB di GlobalTV, dengan 

jam tayang sabtu dan minggu memberikan keuntungan bagi acara ini agar bisa di lihat target 

audience nya karena, hari tersebut merupakan hari libur sekolah, mungkin ada beberapa sekolah 
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yang masih masuk, seperti madrasah ibtidaiyah yang libur pada hari jumat. Data kpi.go.id pada 

tahun 2017 dunia hand made menempati peringkat kedua dengan prosentase 19% di bawah si 

Bolang dan Upin & Ipin dalam pemeringkatan program acara anak-anak. 

Ada beberapa penggemar tayangan televisi dunia hand made salah satunya dalah siswa 

dan siswi  SD Negeri Kalirejo. SD Negeri  Kalirejo sendiri berada di kecamatan dukun, 

kabupaten Gresik, berbatasan langsung dengan pasar kecamatan Dukun sebagai jantung dari 

perekonomian kecamatan Dukun sendiri, kenapa memilih SD Negeri Kalirejo adalah karena 

memang siswa dan siswi SD Negeri Kalirejo merupakan penggemar dan penonton tayangan 

televisi dunia hand made dan mereka menjadikan tayangan ini sebagai inspirasi bagi mereka 

untuk membuat hasta karya atau kerajinan tangan yang bermanfaat bagi mereka. Dimana 

kerajinan itu pernah ikut di lombakan di salah satu perlombaan yang ada di wilayah kabupaten 

Gresik tentang kreativitas pelajar. 

Tayangan dunia hand made bukan jadi satu satunya faktor yang mempengaruhi 

kreativitas anak, ada faktor-faktor lain yang menunjang anak untuk bersikap kreatif, bisa karena 

sudah berbakat untuk mebuat sesuatu,seperti menggambar, membuat hasta karya, dan juga faktor 

lingkungan yang mengaharuskan anak-anak untuk berfikir dan bersikap kreatif. Dunia hand 

made menjadi penunjang sekaligus inspirasi bagi anak-anak untuk menjadi lebih kreatif yang itu 

nanti akan berguna di masa depan mereka.   
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Adakah pengaruh tayangan televisi dunia hand made terhadap tingkat kreativitas 

anak siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten 

Gresik? 

2. Besaran pengaruh tayangan televisi dunia hand made terhadap tingkat kreativitas 

anak siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten 

Gresik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tayangan 

televisi dunia hand made terhadap tingkat kreativitas anak siswa kelas 5 dan 6 SD 

Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penilitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan terhadap masyarakat akan 

pemahaman program acara televisi yang baik bagi mereka, sesuai dengan umur 

dan kebutuhan mereka. Khususnya tayangan dunia hand made, dimana tayangan 

tersebut bersifat edukatif bagi anak-anak. 
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1.4.2  Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan baru terhadap 

pengaruh tayangan televis dunia hand made terhadap tingkat kreativitas anak . 


