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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan media televisi saat ini bukanlah sesuatu yang asing lagi 

bagi masyarakat Indonesia. TVRI sebagai televisi pemerintah, adalah televisi 

pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1989 berdiri stasiun swasta yaitu 

RCTI, dan disusul oleh kedelapan televisi swasta lainnya yaitu TPI, SCTV, 

Anteve, Indosiar, TV One, TV7 dan Global TV. Kini masyarakat Indonesia 

dapat memilih berbagai macam tayangan kesukaan dengan mudah. 

Kesembilan televisi swasta ini tentu tidak hanya memuat tayangan dalam 

negeri saja, melainkan juga aneka produk luar negeri, yang sebelumnya hanya 

dapat dinikmati melalui parabola atau saluran televisi kabel saja. Kini dengan 

adanya keterbukaan dan kemudahan dalam pertukaran informasi dan 

teknologi, televisi televisi swasta saling bersaing untuk mengadakan 

kerjasama dengan pihak luar negeri dengan membeli tayangan tayangan yang 

dapat menarik perhatian pemirsa di Indonesia. Tayangan yang dibeli oleh 

stasiun televisi swasta di Indonesia ini beraneka ragam jenisnya, mulai dari 

telenovela, film action, film kartun atau animasi, reality show, talk show, kuis 

dan masih banyak lagi (Chen, 2005: 99).  

Tayangan tayangan yang muncul di televisi tentu memberikan 

berbagai macam informasi, pengetahuan atau hiburan bagi pemirsanya. Semua 

yang disampaikan melalui televisi ini mudah diterima dan dicerna oleh 

pemirsa, bahkan anak kecil sekalipun. Hal ini dikarenakan sifat televisi yang 
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sederhana dalam menyampaikan pesan yaitu secara audio visual (pandang 

dengar). 

Anak anak menjadi target pasar yang menguntungkan bagi pihak 

stasiun televisi. Berbagai stasiun televisi berlomba lomba menyajikan program 

acara anak anak yang menarik seperti film kartun, atau animasi, kuis, 

dongeng, drama, sinetron anak dan sebagainya. Salah satu tayangan televisi 

kesukaan anak-anak adalah (Flim serial kartun. Film series kartun yang 

muncul di televisi begitu beragam, mulai dari Crayon Sinchan, Doraemon, 

Sponge Bob, Dora The Explorer, Rugrats, Felix the Cat Barney and Friend, 

Tom and Jerry, The Simpsons dan masih banyak lagi. Misanya saja tayangan 

film serial kartun Doraemon di RCTI yang masih dapat bertahan hingga saat 

ini. Film serial kartun Doraemon ini mewakili kehidupan anak sehari-hari, 

sehingga anak-anak menyukainya. Begitu banyak penelitian mengenai 

dampak kekerasan televisi terhadap anak-anak. Tetapi tidak semua tayangan 

melalui televisi membawa dampak buruk bagi anak-anak. Tahun 1991, 

majalah Child mensurvei pelanggannya mengenai cara  mereka menggunakan 

televisi, dan ternyata 65% pelanggan mengatakan bahwa anak-anak 

memperoleh keuntungan dari televisi dengan belajar membaca dan 

keterampilan bahasa (Chen, 2005: 146). Sedangkan menurut Rice dan 

Woodsmall, penelitian empirik telah membuktikan bahwa  anak-anak bisa dan 

memang melalukan pembelajaran bahasa, terutama perbendaharaan kata, dari  

menonton televisi (Fletcher and MacWhinney,1995: 269). Pengaruh menonton 

televisi terhadap perkembangan anak juga telah dibuktikan oleh para pakar 
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pendidikan terhadap perkembangan anak juga telah dibuktikan oleh para pakar 

pendidikan anak-anak dari Universitas Yale, Drs. Jerome Singer dan istrinya 

Dorothy, yang menganalisis “kurikulum tersembunyi” dalam 48 episode 

Barney and friends, yaitu perkenalan kosakata baru, huruf-huruf, angka dan 

warna, pengutaraan kegembiraan, pemberian teladan untuk berbagi, 

pendemostrasian ketrampilan gerak badan, menyanyi, menari dan bermain 

(Chen, 2005: 155). Begitulah menurut R. Benschofter, Pelajaran yang bisa 

diingat lewat media pandang-dengar (televisi) ini, setelah tiga hari, bisa 65%, 

sedangkan lewat media dengar saja 10% dan lewat media pandang saja 20% 

(Mulyana dan Ibrahim, 1997: 169). Melalui keuntungan-keuntuangan diatas, 

televisi dapat memperluas perspektif pemirsa mengenai materi yang diajarkan, 

apakah itu Matematika, biologi, Geografi, bahasa asing, atau materi lainnya. 

Semua itu tergantung pada konsep acara dan kontrol orangtua karena setiap 

tayangan memiliki konsep acara sendiri-sendiri. 

Di antara sekian banyak tayangan yang ada, Tayangan Televisi kartun 

Dora The Explorer, produksi Nickelodeon yang ditayangkan di stasiun Global 

ini, termasuk film  serial kartun yang mendidik. Tayangan Televisi kartun 

Dora The Explorer ini membidik anak anak usia (4-11 tahun) sebagai target 

pemirsa utama, selain anak sekolah dasar. Menurut Britton dalam bukunya 

Montessori serta beberapa bacaan dari internet mengenai Language 

Development in Children, anak anak dalam perkembangan tahap usia ini 

sangat aktif, mereka mulai belajar menulis dan membaca, mengontrol gerak, 

menyukai permainan fisik dan dapat mengulangi kata kata dapat mengetahui 



4 
 

lawan kata secara umum. Gerakan, permainan, instruksi dari orang lain dan 

jenis jenis kata seperti di ataslah yang terdapat dalam Tayangan Televisi 

kartun Dora The Explorer baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia 

(setelah mengalami proses dubbing ). Oleh karena itulah, serial ini dikatakan 

mendidik.  

Dari uraian di atas, mengenai hasil hasil penelitian terhadap media 

eksposur atau intensitas menonton, dan pengaruh Tayangan di televisi tehadap 

perkembangan bahasa anak, maka penulis menduga bahwa ada tautan antara 

intensitas menonton Tayangan Televisi kartun Dora The Explorer dengan 

penbendaharaan kata anak dalam bahasa Inggris, serta ada perbedaan 

perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris antara anak yang suka menonton 

dengan anak yang tidak suka menonton Tayangan Televisi Dora The 

Explorer. Diskripsi lokasi penelitian ini adalah SDN II Sukomangu dimana 

lokasi SDN II Sukomangu terdapat didaerah yang strategis dan mudah 

dijangkau, alasan pertama penulis memilih SDN II Sukomangu Purwantoro 

karena SD tersebut termasuk sekolah negeri dengan golongan ekonomi 

menengah atas. Berkaitan dengan yang disebutkan (Hurlock, 1997: 256) 

bahwa beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan 

status sosial ekonomi menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga 

menengah bawah mengalami kelambatan dalam  perkembangan bahasanya, 

jika dibadingkan dengan anak yang berasal dari ekonomi yang lebih baik. 

Keluarga dengan ekonomi menengah bawah diduga kurang memperhatikan 

perkembangan bahasa anaknya (Yusuf, 2004:124), sehingga penulis berasumsi 



5 
 

bahwa orangtua beserta anak-anak SDN II Sukomangu Purwantoro yang 

termasuk dalam golongan ekonomi menengah atas, orang tua mereka 

mengajarkan tentang bahasa Inggris daripada mereka yang berasal dari 

golongan ekonomi menengah bawah. Oleh karena itu penulis tertarik memilih 

judul “Studi Korelasi antara Intensitas Menonton Tayangan Televisi Dora The 

Explorer di Global Tv dengan tingkat kemampuan Bahasa Inggris dikalangan 

Siswa-Siswi Kelas V SDN II Sukomangu, Purwantoro, Wonogiri Tahun 

Ajaran 2010/2011”.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

• Adakah hubungan yang signifikan antara intensitas menonton Tayangan 

Televisi kartun Dora The Explorer dengan kemampuan Bahasa inggris 

dikalangan Siswa-Siswi Kelas V SDN II Sukomangu Purwantoro 

Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

• Mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara intensitas 

menonton Tayangan Televisi kartun Dora The Explorer dengan 

kemampuan Bahasa inggris dikalangan Siswa-Siswi Kelas V SDN II 

Sukomangu Purwantoro Wonogiri. 

D. Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi pada siswa-siswi kelas V SDN II 

Sukomangu Purwantoro Wonogiri, alasan penulis hanya melakukan penelitian 
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terhadap siswa-siswi kelas V yaitu, anak pada usia 5-11 tahun mempunyai 

perbendaharaan yang sangat banyak. Untuk mencapai pertumbuhan yang 

sangat pesat ini, anak harus  mempelajari kata baru dengan kecepatan sekitar 

10 kata per hari. Clark dan Markman mengatakan bahwa anak tampaknya 

peka untuk mempelajari kata baru. Saat mereka mendengar kata yang tidak 

mereka ketahui mereka memasukkan peta kedalam konsep yang masih belum 

dilabel, dan mereka menggunakan konteks dimana kata diucapkan untuk 

menemukan konsep itu (Hurlock, 1997: 137). 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 2 manfaat : 

1. Manfaat Akademis : 

a. Sebagai kontribusi bagi jurusan ilmu komunikasi dalam rangka 

mengembangkan penelitian di bidang komunikasi. 

b. Memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama 

dalam bidang komunikasi massa, bahwa besarnya terpaan media pada 

anak tidak selalu memberikan pengaruh negatif, melainkan juga 

pengaruh yang positif. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah 

kemampuan anak akan bahasa Inggris berdasarkan tayangan yang 

disajikan. 
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b. Dapat memberikan acuan pada siswa-siswi kelas V SDN II 

Sukomangu Purwantoro Wonogiri untuk melihat tayangan positif 

seperti Dora The Explorer.  

 

 


