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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

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. 

Anak mendapatkan banyak hal dari yang mereka lihat di televisi. 

Televisi tidak hanya memberikan pengaruh yang negatif tetapi juga positif. 

Positifnya informasi dari belahan dunia yang lain dapat dilihat dan didengar 

dengan cepat. Pengetahuan anak tidak hanya dapat diperoleh dari buku, 

majalah, ataupun materi yang di sampaikan oleh guru di sekolah tetapi dengan 

menonton televisi anak mampu memperoleh pengetahuan tambahan dan 

perkembangan permasalahan di luar lingkungannya.  

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. Markus ( 2012 ) meneliti bahwa permainan game, computer dan lama 

intensitas melihat acara televisi berhubungan dengan lama masuk tidur dan 

mengganggu kinerja daya ingat pada anak. 
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Prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha 

belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport (Purwanto 2003). Prestasi 

belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai. Nilai dapat diperoleh dari hasil tugas, nilai ujian, pekerjaan 

rumah (PR). Dari situ dapat dilihat tinggi rendahnya prestasi belajar siswa 

pada setiap bidang studi.  

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.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis dapat mengambil 

beberapa masalah yang relevan dan penting dan rumusan masalah tersebut 

adalah adakah hubungan intensitas menonton televisi dengan prestasi belajar 
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siswa kelas V di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat  

Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan intensitas menonton televisi  dengan prestasi belajar 

siswa.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui intensitas menonton televisi pada siswa kelas V SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat  Surakarta. 

b. Mengetahui prestasi belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kota Barat  Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi karena 

memberi manfaat antara lain yaitu :  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis, yaitu :  

a. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis. 

b. Sebagai kontribusi bagi jurusan ilmu komunikasi dalam rangka 

mengembangkan penelitian di bidang kesehatan terutama kesehatan 

anak. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu :  

a. Memberikan gambaran bagi siswa tentang intensitas menonton televisi 

dan pengaruh pada prestasi belajarnya. 

b. Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

E. Keaslian Penelitian  

Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada penelitian tentang 

Hubungan intensitas menonton televisi dengan prestasi belajar siswa 

Muhammadiyah program khusus kota barat  Surakarta.  Akan tetapi ada 

penelitian yang memiliki kesamaan variabel dari penelitian ini, antara lain :  

1. Octavionsti (2010) Pengaruh Intensitas Menonton Televisi dan 

Pendampingan Orang Tua Terhadap Imitasi Perilaku Kekerasan Pada 

Anak. Dari hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh antara tingkat 

intensitas menonton televisi yang tinggi dengan tingginya imitasi perilaku 

kekerasan.  

2. Pranoto (2011) Studi Korelasi Antara Intensitas Menonton Tayangan 

Televisi Dora The Explorer di Global TV dengan Tingkat Kemampuan 

Bahasa Inggris. Dari hasil penelitian ada hubungan signifikan antara 

aktivitas menonton acara Dora The Explorer dengan tingkat kemampuan 

Bahasa Inggris.  


