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Televisi merupakan salah satu teknologi yang memiliki pengaruh besar 

diberbagai kalangan, salah satunya anak usia sekolah. Televisi  mempunyai dampak 
positif dan negative. Dampak negatif yang ditimbulkan dari  menonton televisi adalah 
berkurangnya jam tidur anak maupun frekuensi terbangun pada tidur malam. Dampak 
positif dari menonton televisi adalah mengambil manfaat berupa pengetahuan dari 
televisi sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui ada tidaknya hubungan intensitas menonton televisi  dengan prestasi belajar 
siswa Kelas V di SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta. Jenis penelitian adalah 
deskriprif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian 
sebanyak 53 siswa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. 
Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Uji  hipotesis penelitian menggunakan chi 
square test. Hasil penelitian intensitas menonton televisi menunjukkan  menunjukkan  19 
siswa menonton televisi selama 2 jam, 17 siswa menonton televisi 2-<3 jam dan  17 
siswa menonton televisi selama ≥ 3 jam. Hasil prestasi belajar menunjukkan  37 
resoponden mempunyai prestasi belajar baik, dan 16 responden mempunyai prestasi 
belajar kurang baik. Hasil uji chi Square diperoleh nilai nilai x2 sebesar 9,752 dengan 
signifikansi p = 0,008 (p<0,05). Hasil uji tersebut  dapat disimpulkan terdapat hubungan 
intensitas menonton televisi dengan prestasi  belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 
Program Khusus Surakarta. 
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Abstract 

Television is one technology that has great influence in many circles, one 
school-age children. Television have a positive and negative impacts. Negative 
Impact resulting from the reduced hours of watching television is a child's 
bedroom and woke up on the frequency of sleep a night. Positive impact of 
television viewing is taking advantage of the knowledge of the television thus 
affecting the learning achievement student. The objective is relationship Knowing 
the intensity of watching television with a Class V student achievement in 
elementary school Muhammadiyah Special Programs Surakarta. The kind of 
research was  descriptive quantitative research is a cross sectional approach. 
Sample were 53 students with  taking sampling with total sampling. Instrument 
research  was using questionnaires. Test hypotheses using chi square test. The 
results indicate t intensity of watching television shows 19 students watch 
television for <2 hours, 17 students watch television 2-<3 hours and 17 students 
to watch television ≥ 3 hours. The results showed 37 respondent learning 
achievement have good learning achievement, and 16 respondents had a poor 
learning achievement. Chi Square test results obtained x2 values of 9.752 with a 
significance of p = 0.008 (p <0.05). The test results we can conclude there is a 
relationship with the intensity of watching television V-class student achievement 
in elementary school Muhammadiyah Surakarta Special Programs. 

Keywords: intensity of watching television, learning achievement, student 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 
 

Televisi dengan berbagai acara 
yang ditayangkannya telah mampu 
menarik minat pemirsanya dan 
membuat pemirsanya ketagihan untuk 
selalu menyanksikan acara-acara 
yang ditayangkan. Menurut Chen 
(2005) Anak-anak meluangkan lebih 
banyak waktu untuk menonton televisi 
daripada untuk kegiatan apapun 
lainnya kecuali tidur.  

Permasalahan saat menonton 
televisi anak sering lupa waktu, karena 
kecanduan anak bisa seharian 
menghabiskan waktunya di depan 
televisi dan dapat mempengaruhi pola 
tidur anak. Apalagi jam tayang acara 
televisi yang beroperasi 24 jam ini 
membuat anak leluasa menyalakan 
televisi kapan saja ia mau. 

Dengan beragam acara yang di 
tayangkan di televisi mampu menarik 

minat pemirsanya mulai dari orang 
dewasa hingga anak-anak. Tayangan 
yang beoperasi selama 24 jam 
membuat anak menonton tayangan 
televisi setiap waktu. Dampak dari  
menonton televisi bisa bersifat positif 
dan negatif, jika anak terlalu banyak 
mengkonsumsi acara tayangan televisi 
ini akan banyak menyita waktu yang 
seharusnya digunakan untuk kegiatan 
belajar dan ini akan berdampak buruk, 
tetapi di pihak laen ada SD favorit 
yang siswanya berprestasi seperti 
halnya di SD Muhammadiyah Program 
Khusus. Padahal pada umumnya 
anak-anak di SD tersebut juga senang 
menonton televisi. Dilihat dari 
prestasinya apakah prestasi tersebut 
ada faktor dari televisi yang 
mempengaruhi. 

Tujuan Penelitian adalah 
Mengetahui ada tidaknya hubungan 
intensitas menonton televisi  dengan 
prestasi belajar siswa kelas V SD 



 

Muhammadiyah Program Khusus Kota 
Barat  Surakarta. 

 
TINJAUAN PUSTAKA DAN 
KERANGKA KONSEP 
 
Televisi 

Televisi memberikan informasi 
kejadian yang sebenarnya di sertai 
komentar. Peristiwa atau kejadian-
kejadian dapat langsung di pancarkan 
dari stasiun televisi. 

 
Manfaat positif menonton televisi 

Televisi memberikan pengaruh 
yang positif bagi pemirsa yang 
menyaksikannya. Siaran-siaran yang 
mengandung unsur positif yaitu acara-
acara yang dapat meningkatkan ilmu 
pengetahuan seperti berita tentang 
kejadian-kejadian informasi yang 
menambah pengetahuan anak, dialog 
tentang pendidikan, wawancara 
tentang perilaku anak dan pendidikan, 
petulangan anak, lagu-lagu anak-anak 
yang cerita, cerita anak yang memacu 
kreativitas dan mendidik, sinetron 
yang mengajarkan kebaikan dan 
pendidikan, dan lain sebagainya 
(Tasmin, 2006).  

 
Dampak negatif menonton televisi 

Banyak anak yang menonton 
acara yang seharusnya belum pantas 
untuk disaksikan serta kebiasaan 
menyaksikan televisi telah menjadi 
kebiasaan yang berlebih tanpa diikuti 
dengan sikap yang kreatif, bahkan 
bisa menyebabkan anak bersikap 
pasif ( Masjidi, 2008 ). Oleh karena itu 
di perlukan pendampingan atau 
pengawasan orangtua saat menonton 
televisi.  

 
 

Prestasi Belajar 
Winkel (2007) berpendapat 

bahwa prestasi belajar merupakan 
salah satu bukti yang menunjukkan 
kemampuan atau keberhasilan 

seseorang yang melakukan proses 
belajar sesuatu dengan bobot atau 
nilai yang berhasil diraihnya. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar menurut ( Slameto : 
2003 ) 
 
a. Faktor internal  

Faktor internal yang 
mempengaruhi prestasi belajar selain 
bakat dan kecerdasan antara lain 
adalah minat dan motivasi. Ketika 
keempat faktor ini ada dalam diri 
seseorang peserta didik maka prestasi 
belajarnya cenderung akan lebih 
tinggi.  

 
b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal seperti kualitas 
guru, metode mengajar, lingkungan, 
fasilitas mengajar dan lain sebagainya 
ikut mempengaruhi prestasi belajar.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kuantitatif. Teknik 
pengambilan datanya adalah cross 
sectional yaitu penelitian dengan 
melakukan pengukuran atas 
pengamatan pada saat bersamaan 
atau sekali waktu (Hidayat, 2007). 
Populasi dalam penelitian ini penulis 
mengambil siswa kelas Kelas V di SD 
Muhammadiyah Program Khusus 
Surakarta yang berjumlah 53 siswa. 
Pengambilan sampel ini menggunakan 
teknik total sampling yaitu semua 
populasi dijadikan sampel penelitian.  

 
INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat 
yang digunakan untuk mengumpulkan 
data-data, penelitian ini menggunakan 
instrumen penelitian berupa kuesioner 
yaitu responden memberi tanda 
terhadap alternatif jawaban yang 
dipilih.  

1. Instrumen yang digunakan 
untuk mengetahui intensitas 



 

menonton. Pengukuran 
intensitas menonton adalah 
1  =   < 2 jam per hari 
2  =   2 - < 3 jam per hari 
3  =   > 3 jam per hari 

2. Prestasi Belajar diperoleh dari 
kuosioner buku rapor kelas 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Jenis kelamin 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis kelamin Frekuensi ( % ) 

Laki-laki 22 41.5 
Perempuan 31 58.5 

Total 53 100.0 
 

Tabel 2 diketahui responden laki-
laki sebanyak 22 ( 41,5% ) dan 
responden perempuan sebanyak 31 ( 
58,5% ). 

 
Waktu menonton acara televisi 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Waktu Menonton Acara TV 
 

Waktu 
menonton 
acara tv 

Frekuensi ( % ) 

Siang hari 5 9.4 
Malam hari 48 90.6 

Total 53 100 
 

Tabel 3 diketahui banyak 
responden yang melihat acara televisi 
pada siang hari 5 orang ( 9,4% ) dan 
waktu malam  hari sebanyak 48 orang 
( 90,6% ) dan paling banyak 
responden menonton acara televisi 
pada malam hari yaitu sebanyak 48 
orang ( 90,6% ). 

 
Tema tayangan yang disukai 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Tema  Tanyangan yang 
Disukai 

 
Tema tayangan 

yang disukai frekuensi ( % ) 

Musik 22 41.5 
Ilmu 

Pengetahuan 19 35.8 

Keagamaan 4 7.5 
Berita 8 15.1 
Total 53 100.0 

 
Tabel 4 diketahui banyak 

responden yang menyukai musik 
sebanyak 22 orang ( 41,5% )  
menyukai ilmu pengetahuan sebanyak 
19 orang ( 35,8% ) menyukai 
keagamaan sebanyak 4 orang ( 7,5% ) 
menyukai berita sebanyak 8 orang ( 
15,1% ). Dan berdasarkan tema 
tayangan yang disukai kebanyakan 
dari responden adalah acara musik 
sebanyak 22 orang ( 41,5% )   

 
 
Menambah Pengetahuan 
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan menambah pengetahuan 

 
Manfaat dari 
menonton TV frekuensi ( % ) 

Dapat 
menambah 

pengetahuan 
50 94.3 

 
Tidak dapat 
menambah 

pengetahuan 

 
3 

 
5.7 

Total 53 100.0 
 
Berdasarkan tabel 5 diketahui 

banyak responden yang mendapat 
pengetahuan dari menonton acara 
televisi sebanyak 50 orang ( 94,3% ) 
tidak mendapat pengetahuan 
sebanyak 3 orang ( 5,7% ). Dan yang 
paling banyak adalah mendapat 
pengetahuan dari menonton acara 
televisi yaitu sebanyak 50 orang ( 
94,3% ).  

 
Pendampingan orang tua 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Pendampingan Orang Tua 
 

Pendampingan 
orang tua frekuensi ( % ) 



 

Sering 5 9.4 

Kadang-kadang 45 84.9 

Tidak pernah 3 5.7 

Total 53 100.0 
 
Berdasarkan tabel 6 diketahui 

responden yang sering didampingi 
orang tua sebanyak 5 orang ( 9,4% ) 
kadang-kadang sebanyak 45 orang ( 
84,9% ) tidak pernah sebanyak 3 
orang ( 5,7% ). Dan yang paling 
banyak adalah kadang-kadang yaitu 
sebanyak 45 orang ( 84,9% ). 

 
 

Intensitas menonton TV 
Tabel 7. Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan Intensitas menonton acara 
TV 

Intensitas 
Menonton Acara 

TV 
frekuensi ( % ) 

1-< 2 jam 19 35.8 
2-<3 jam 17 32.1 
≥ 3 jam 17 32.1 

Total 53 100.0 
Berdasarkan tabel 7 diketahui 
responden yang melihat acara televisi 
<2 jam adalah 19 orang ( 35,8% ) 
melihat acara televise 2- <3jam adalah 
17 orang ( 32,1% ) melihat acara 

televise ≥ 3 jam adalah 17 orang ( 
32,1% ). Dan paling banyak 
responden melihat acara televisi 1- <2 
jam sebanyak 19 orang ( 35,80% ). 

 
 

Prestasi Belajar 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar Frekuensi ( % ) 

Baik 37 69.8 

Kurang baik 16 30.2 

Total 53 100.0 
 
Tabel 8 diketahui responden 

berprestasi baik sebanyak 37 orang ( 
69,8% ) berprestasi kurang baik 
sebanyak 16 orang ( 30,2% ). Dan 
kebanyakan dari responden 
berprestasi baik yaitu sebanyak 37 
orang ( 69,8% ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Bivariate 
Tabel 9. Tabulasi silang antara hubungan intensitas menonton televisi dengan prestasi  
belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta 
 



 

Intensitas 
menonton 
tekevisi 

Prestasi belajar  X2 p CC Baik Kurang 
N % N % N % 

 <2 jam 16 30,2 3 5,7 19 35,8 

9,752 0,008 0,394 2-<3 jam 14 26,4 3 5,7 17 32,1 
≥ 3 jam 7 13,2 10 18,9 17 32,1 
Jumlah 37 69,8 16 30,2 53 100

 
Tabel 9 diketahui responden 

dengan intensitas menonton televisi 
antara <2 jam banyak yang  memiliki 
prestasi belajar dengan baik sejumlah 
16 orang dan berprestasi kurang 
sebanyak 3 orang, responden dengan 
intensitas menonton televisi 2- <3 jam 
memiliki prestasi belajar dengan baik 
sejumlah 14 orang dan prestasi 
kurang baik sejumlah 3 orang, 
responden yang melihat acara televisi 
dengan intensitas menonton ≥ 3  jam 
banyak yang memiliki prestasi belajar 
baik yaitu 7 orang dan kurang baik 
sebanyak 10 orang. 

Hasil uji Chi Square yang 
diketahui nilai x2 sebesar 9,752 
dengan signifikansi p = 0,008 
(p<0,05). Hasil uji tersebut  dapat 
disimpulkan terdapat hubungan 
intensitas menonton televisi dengan 
prestasi  belajar siswa kelas V di SD 
Muhammadiyah Program Khusus 
Surakarta. Nilai Contingency 
Coefficient sebesar 0,394 diketahui 
bahwa prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh intensitas menonton 
televisi dalam  kategori rendah, artinya 
ada variabel lain selain intensitas 
menonton televisi yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa  
kelas V di SD Muhammadiyah 
Program Khusus Surakarta. 

 
 

Pembahasan 
Hasil penelitian intensitas 

menonton televisi yang dilakukan 
kepada 53 responden menunjukkan 
bahwa responden dengan intensitas 
menonton televisi < 2 jam sejumlah 19 
orang  hal ini dikarenakan padatnya 
aktivitas anak di sekolah dari pagi 

hingga sore hari. Sesampainya di 
rumah anak juga harus meluangkan 
waktunya untuk belajar dan 
mengerjakan tugas sekolah.  

Responden dengan intensitas 
≥ 3 jam sejumlah 17 orang. Dengan 
beragam acara menarik yang di 
tayangkan di televisi membuat anak 
ketagihan untuk menontonnya. 
Adanya acara-acara favorit yang 
ditayangkan setiap hari membuat anak 
tidak ingin ketinggalan cerita. Bahkan 
sering kita jumpai anak yang sedang 
belajar pun sambil menonton televisi.   

Untuk prestasi belajar siswa 
sebanyak 37 responden berprestasi 
baik, karena siswa bersekolah di SD 
Muhammadiyah Program Khusus 
yang memang SD tersebut merupakan 
SD favorit. Menurut yang di sampaikan 
oleh kepala sekolah SD 
Muhammadiyah Program Khusus 
mewujudkan kerjasama yang 
harmonis antara murid dan guru yang 
dapat membantu murid melakukan 
percobaan yang sederhana, dan 
dalam lingkungan yang akrab 
sehingga dapat membentuk sikap 
optimalisasi potensi keilmuan. 
Pengarahan dan bimbingan dari guru 
dan orang tua dalam hal pendidikan 
juga membuat anak menonjol dalam 
prestasinya. Saat di sekolah anak juga 
mendapatkan tambahan waktu seperti 
mengikuti ekstra kulikuler. Saat di 
rumah anak juga meluangkan 
waktunya untuk belajar dan 
mengerjakan pekerjaan rumah. Selain 
siswa yang berprestasi baik ada juga 
siswa yang berprestasi kurang baik 
yaitu sejumlah 16 responden. Prestasi 
anak yang kurang baik tersebut 
mungkin karena anak lebih senang 



 

bermain dari pada belajar. Karena 
kegiatan di sekolah yang begitu padat 
sehingga membuat anak malas belajar 
saat di rumah dan lebih memilih untuk 
menonton televisi ataupun mencari 
hiburan dengan bermai game.  

Dan dari intensitas menonton 
televisi <2 jam 16 responden 
mempunyai prestasi baik, hal ini 
dikarenakan anak dapat 
memanfaatkan waktu dengan baik. 
Menurut Ali ( 2005 ) prestasi belajar 
dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor 
jasmaniah ( fisiologis ) seperti 
penglihatan, pendengaran, faktor 
psikologi seperti potensial kecerdasan 
dan bakat, dan faktor sosial seperti 
lingkungan keluarga dan sekolah. 
Responden yang bersekolah di SD 
Muhammadiyah Program khusus pada 
umumnya pulang dari sekolah pada 
sore hari. Setelah pulang sekolah 
anak memanfaatkan waktunya untuk 
menonton televisi selama <2 jam saja 
setelah itu mereka memanfaatkan 
waktunya untuk belajar dan 
beristirahat. Dengan jadwal kegiatan 
yang padat di sekolah membuat anak 
lelah dan memilih beristirahat dari 
pada harus bermain atau 
menghabiskan waktunya menonton 
televisi. Istirahat merupakan hal yang 
sangat penting bagi kemampuan otak 
dalam mempelajari sesuatu dan 
peningkatan kreativitas. Tidak 
mengejutkan bahwa mereka yang 
mendapatkan istirahat cukup memiliki 
kemampuan belajar yang lebih baik. 
Dengan beristirahat anak bisa 
merelaksasikan otaknya sehingga 
kerja menjadi lebih efektif dan dapat 
menjalankan tugasnya dengan 
sempurna. Dengan beristirahat, otak 
cenderung menghasilkan pikiran-
pikiran yang lebih berarti dan besar 
nilainya. Kemampuannya akan 
meningkat dan membuat anak berfikir 
cemerlang.  

Selain itu prestasi belajar 
dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari orang tua. Dari hasil penelitian 
diperoleh sebanyak 84,9% para 
responden kadang-kadang di damping 
orang tua saat menonton televisi. 
Orang tua mengikutsertakan anak 
dalam membuat batasan kapan harus 
menonton televisi dan apa saja yang 
harus di tonton. Dengan 
pendampingan orang tua saat 
menonton telavisi bisa mengarahkan 
anak pada acara televisi yang 
mendidik. Person ( 2011 ) yang 
meneliti bahwa peran orang tua juga 
diperlukan bagi anak dalam melihat 
acara televisi.  

Menurut Majid ( 2008 ) setiap 
orang tua memiliki tanggung jawab 
untuk selalu mengawasi anaknya dan 
memperhatikan perkembangannya. 
Selalu berinteraksi dengan anak maka 
orangtua dapat menasehati dan 
menanamkan hal-hal yang baik 
kepada anaknya. Faktor lingkungan 
rumah atau keluarga ini merupakan 
lingkungan pertama dan utama pula 
dalam menentukan keberhasilan 
belajar seseorang. Suasana 
lingkungan rumah yang cukup tenang, 
adanya perhatian orangtua terhadap 
perkembangan proses belajar dan 
pendidikan anak-anaknya maka akan 
mempengaruhi keberhasilan 
belajarnya. 

Faktor lingkungan sekolah juga 
berpengaruh terhadap prestasi yang di 
dapat oleh anak. SD Muhammadiyah 
Program Khusus Kotta Barat 
merupakan sekolah unggulan yang 
ada di Surakarta. Program pendidikan 
yang diajarkan di sekolah tersebut 
bukan hanya memfokuskan pada mata 
pelajaran saja namun adanya 
pendidikan yang mengajarkan siswa 
untuk dapat belajar dari aspek soaial, 
keagamaan dan kemanusiaan. Selain 
itu para pendidik juga memberikan 
pendidikan agar siswa tidak hanya 
mengandalkan otak kiri seperti dalam 
berhitung, menghafalkan pelajaran 
namun juga meningkatkan 



 

kemampuan otak kanan melalui 
pendidikan ekstrakulikuler seperti 
pelajaran seni. Dalam kegiatan 
belajar, guru berperan sebagai 
pembimbing. Dalam perannya sebagai 
pembimbing guru berusaha 
menghidupkan dan memberikan 
motivasi, agar terjadi proses interaksi 
yang kondusif.  

Anak yang menonton televisi ≥ 3 
jam hanya 7 orang ( 13,2% ) yang 
mempunyai prestasi baik. Gambaran 
ini mencerminkan semakin tinggi 
intensitas menonoton televisi semakin 
sedikit responden yang berprestasi 
baik. Televisi mampu menyihir anak 
dan menbuatnya ketagihan. Pengaruh 
media televisi terhadap anak makin 
besar, teknologi semakin canggih dan 
intensitasnya semakin tinggi. Anak 
lebih banyak menghabiskan waktu 
menonton televisi ketimbang 
melakukan hal lainnya. Dengan 
intensitas menonton televisi ≥ 3 jam 
dalam sehari membuat anak menjadi 
malas belajar dan lebih memilih 
menonton televisi dari pada belajar. 
Bagi anak-anak kebiasaan menonton 
televisi bisa mengakibatkan 
menurunnya minat baca anak-anak 
terhadap buku, anak cenderung lebih 
senang berlama-lama di depan televisi 
di bandingkan harus belajar membaca 
buku. Terlalu sering menonton televisi 
dan tidak pernah membaca 
menyebabkan anak akan memiliki pola 
pikir sederhana, kurang kritis, linier 
atau searah dan pada akhirnya akan 
mempengaruhi imajinasi, 
intelektualitas, kreativitas dan 
perkembangan konitifnya. Dengan 
adanya televisi anak-anak jadi kurang 
bermain saat dirumah, mereka 
menjadi manusia-manusia yang 
individualistis dan sendiri. Setiap kali 
mereka mereka merasa bosan, 
mereka tinggal memencet remote 
control dan langsung menemukan 
hiburan. Kebiasaan seperti ini 
membuat anak tidak di biasakan 

mencari aktivitas lain yang 
menyenangkan. Ini membuat anak 
kehilangan kreativitas.  

Lama intensitas anak dalam 
menonton televisi dan tanpa penjelasa 
dari orang tua dapat juga 
mempengaruhi perilaku anak.  

Christakis ( 2008 ) menyimpulkan 
bahwa faktor lingkungan dapat 
membawa pengaruh terhadap 
perkembangan anak. Banyaknya 
waktu anak dalam menonton acara 
televisi mempengaruhi perilaku anak 
termasuk informasi pengetahuan 
maupun pengaruh negatif dari acara 
televisi yang mengandung kekerasan. 
Kecanduan menonton televisi ini akan 
jadi masalah bila anak sampai tidak 
mau bermain diluar, dengan 
lingkungan sekitarnya. Ia menjadi tidak 
bersosialisasi, dan dunianya tidak 
bertambah luas. Stimulasi berupa 
interaksi sesame anak dan orang 
dewasa di sekitarnya menjadi minimal, 
dan berakibat anak menjadi kurang 
pergaulan. Waktu belajarpun akan ikut 
terpotong oleh jam-jam tertentu di 
mana acara televisi sedang diputar. 
Kelanjutan dari berkurangnya waktu 
belajar ini tentunya juga memberi efek 
pada prestasi di sekolah. Anak yang 
belejarnya kurang, tentu nilai-nilainya 
di sekolah akan kurang baik 
dibandingkan dengan teman-
temannya yang lebih rajin.  

 Banyak penelitian membuktikan 
bahwa televisi mempunyai pengaruh 
buruk terhadap perkembangan fisik 
dan mental anak. Efeknya 
berpengaruh pada prestasi di sekolah, 
karena kurang konsentarasi, tak punya 
waktu untuk belajar atau mengerjakan 
pekerjaan rumah. Weaver ( 2010 ) 
menyimpulkan bahwa permainan 
video game dapat mengganggu pola 
tidur. Apabila responden melihat acara 
televisi ≥ 3 jam dikhawatirkan akan 
mengalami gangguan pola tidur 
dimana responden mengalami rasa 
kantuk pada saat jam pelajaran 



 

sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi 
proses belajar anak saat di sekolah 
yang akan berpengaruh pada prestsi 
belajarnya.  

Anak yang menghabiskan 
waktunya di depan televisi ≥ 3 jam 
tidak dapat memanfaatkan waktunya 
untuk belajar dan beristirahat di malam 
hari. Kurangnya istirahat ini akan 
berpengaruh pada otaknya. Hasil 
penelitian Dworak (2008) 
menyimpulkan bahwa anak yang 
semakin lama bermain computer 
ataupun melihat acara televisi 
mempengaruhi pola tidur dan terjadi 
kinerja otak pada anak usia sekolah.  

Responden hanya akan melihat 
acara televisi yang sesuai dengan 
keinginan ataupun selera. Perbedaan 
selera jenis tayangan ini dapat 
mempengaruhi ada tidaknya 
partisipasi orang tua mendampingi 
responden dalam melihat televisi. 
Karena tidak ada pendampingan dari 
orang tua saat menonton televisi 
membuat anak leluasa untuk 
menonton semua acara yang ia sukai 
di televisi. Faktor lain yang dapat 
mempengaruhi peran serta orang tua 
dalam mendampingi anak selama 
melihat acara televisi adalah waktu 
luang yang tidak ada, artinya orang 
tua bekerja dari pagi hingga sore hari 
menjadikan kondisi yang lelah dan 
menggunakan waktunya untuk 
istirahat, ataupun justru 
menyelesaikan pekerjaan kantor yang 
belum selesai dikerjakan. Kurangnya 
interaksi orangtua kepada anak 
merenggangkan hubungan antara 
anggota keluarga, waktu berkupul dan 
bercengkrama dengan anggota 
keluarga tergantikan dengan 
menyaksikan televisi, yang cenderung 
berdiam diri karena asyik dengan jalan 
pikiran masing-masing ( Majid, 2008 ).  

Schmidt hasil penelitian 
Vandewater ( 2008 ) menyimpulkan 
bahwa media seperti televisi 
mempunyai pengaruh yang kuat baik 

positif maupun negatif. Seorang anak 
yang menginjak remaja akan mulai 
mengurangi lama waktu untuk melihat 
acara televisi seiring meningkatnya 
aktivitasnya.  

Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan antara 
intensitas menonton televisi dengan 
prestasi belajar siswa. Diperoleh dari 
data responden dengan intensitas 
menonton televisi antara <2 jam yang 
berprestasi baik sejumlah 16 
responden ( 30,2% ) . Responden 
dengan intensitas menonton televisi ≥ 
3 jam yang berprestasi baik sejumlah 
7 responden ( 13,2% ). Gambaran ini 
mencerminkan semakin sedikit 
intensitas menonton televisi semakin 
banyak responden yang berprestasi 
baik, semakin tinggi intensitas 
menonton televisi semakin sedikit 
responden yang berprestasi baik 

 
 
 
 
 

Kesimpulan  
1. Responden dalam melihat acara 

televisi lebih banyak pada 
intensitas waktu 1 sampai 2 jam  

2. Sebagian besar responden yang 
mendapatkan prestasi belajar 
dengan baik  

3. Terdapat hubungan intensitas 
menonton televisi dengan prestasi  
belajar siswa kelas V di SD 
Muhammadiyah Program Khusus 
Surakarta 
 

Saran  
1. Siswa 

Siswa sekolah untuk lebih dapat 
memilih acara televisi yang 
dapat meningkatkan belajar dan 
memperhatikan lama waktu 
melihat acara televisi sehingga 
tidak terganggu pola tidur pada 
malam hari. 

2. Bagi orang tua 



 

a. Diharapkan orang tua lebih 
mengawasi anak dalam 
menonton televisi, sehingga 
anak tidak melihat acara 
televisi yang tidak sesuai 
dengan usia anak dan dapat 
mengganggu pelajaran 
sekolah 

b. Orang tua untuk berusaha 
mendampingi anak selama 
melihat acara televisi 
sehingga dapat diambil 
manfaat secara positif 
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