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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Televisi atau yang sering disebut TV merupakan salah satu media massa 

yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi 

berasal dari kata tele (jauh) dan vision (tampak), jadi televisi berarti tampak 

atau dapat dilihat dari jauh. Secara sederhana, televisi dapat didefinisikan 

sebagai media massa yang menampilkan siaran berupa gambar dan suara dari 

jarak jauh. Televisi dapat juga disebut media pertama yang menyajikan audio 

visual yang dibawa ke dalam rumah seseorang. Dalam media televisi, terdapat 

berbagai program acara mulai dari program yang bertemakan pendidikan, 

hiburan, politik, ekonomi, berita/news maupun informasi secara umum. Maka 

dari itu, televisi juga berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Pada 

dasarnya, televisi merupakan media massa yang memiliki fungsi sebagai 

media/sarana penyampai pesan/informasi. Program televisi seperti halnya 

news, infotainment, talkshow, edutainment bahkan realithy show mampu 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sebagian besar 

penonton/khalayak. Selain sebagai sarana informasi, televisi juga bermanfaat 

sebagai sarana edukasi/pendidikan bagi pemirsa khususnya para pelajar dan 

anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan baik pertumbuhan secara 
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fisik, mental maupun psikologi. Apabila seseorang dapat mengelola dengan 

baik berbagai pesan yang disampaikan oleh program acara yang disajikan oleh 

televisi, maka televisi dapat dijadikan sebagai sarana alternatif pembelajaran 

khalayak pada umumnya dan khususnya anak-anak. 

 Televisi juga dapat sebagai sarana hiburan, banyak stasiun televisi yang 

menyajikan program acara yang bertemakan hiburan sebagai pelepas penat 

bagi penonton. Dalam hal ini, penontonpun bisa terhibur dengan acara televisi 

yang mengangkat tema-tema hiburan atau candaan tersebut. Terlebih pada 

anak, mereka paling suka menonton acara televisi yang berbasis hiburan 

misalnya seperti cartoon, comedy, dan lain sebagainya. Pada dasarnya fungsi 

televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio), yakni 

memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Tetapi, pada 

kenyataannya fungsi menghiburlah yang lebih dominan pada media televisi, 

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi UNPAD, yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama 

khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya 

untuk memperoleh informasi (Ardianto, 2005 : 128). 

 Televisi sebenarnya merupakan media komunikasi yang baik untuk 

masyarakat apabila program acara yang disajikan televisi tersebut benar-benar 

bersifat mendidik, memberi informasi, dan menghibur. Akan tetapi tak jarang 

pula program acara televisi yang bersifat komersial dan telah dicampuri oleh 

kepentingan bisnis, sosial, maupun politik. Dari media televisi tersebut, 
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berbagai persepsi dan perspektif akan muncul pada diri penonton/masyarakat 

umum setelah menonton sebuah program televisi. Maka dari itu, perlunya 

masyarakat untuk melek media dimana masyarakat dituntut mampu manyaring 

berbagai program televisi serta memilah progam apa saja yang baik dan 

bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain.  

 Dalam media komunikasi massa seperti halnya televisi, media tersebut 

menyajikan berbagai program acara/tayangan dimana anak akan lebih condong 

menghabiskan waktu di depan televisi. Dengan begitu, secara tidak langsung 

waktu belajar anak menjadi berkurang karena terganggu dengan berbagai 

program acara atau tayangan yang disajikan oleh media massa televisi. Hal ini 

dapat membuat anak menjadi malas belajar dan terlalu asik dengan program 

acara yang ditontonnya. Dalam kasus ini, pemerintah gencar melaksanakan 

sebuah program untuk masyarakat Indonesia yaitu program jam belajar yang 

artinya pada pukul 19.00-21.00 masyarakat Indonesia dihimbau untuk 

mematikan televisi guna memaksimalkan waktu belajar anak sehingga anak 

dapat fokus pada kegiatan belajarnya tanpa terganggu oleh program acara 

televisi. Pemerintah mensosialisasikan program tersebut melalui berbagai 

media baik koran, radio, maupun televisi. Tapi, program tersebut tidak 100% 

dilaksanakan atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peneliti 

mengambil contoh kecil di daerah tempat tinggal peneliti. Pada pukul 19.00-

21.00 masih banyak warga yang menyalakan televisi. Peneliti melakukan 

observasi di berbagai tempat khususnya di pedesaan, banyak orang tua yang 

suka menonton sinetron tanpa menghiraukan program yang telah dicanangkan 
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oleh pemerintah. Dengan demikian, secara tidak langsung anak-anak juga ikut 

menonton tayangan tersebut. Padahal sinetron merupakan tayangan kurang 

mendidik bagi anak-anak, bahkan dalam tayangan sinetron lebih cenderung 

memberi pengaruh negatif bagi konsumennya. Tetapi isi dari media massa 

televisi tidak semuanya buruk atau berpengaruh negatif bagi khalayak. Ada 

pula tayangan yang sifatnya mendidik bagi. Salah satu tayangan televisi yang 

bersifat mendidik terutama untuk anak-anak yaitu program acara edutainment 

“Si Bolang”. 

Pada tataran ini, orang tua dituntut untuk melek media karena mereka 

menjadi sentra belajar bagi anak-anak terutama saat dirumah. Dengan melek 

media, maka orang tua dapat mengarahkan anaknya dalam memilih program 

acara televisi yang mendidik. Selain itu, orang tua juga dapat memberi 

pengertian yang positif maupun negatif kepada anak terhadap program acara 

yang ditonton sang anak. Dengan demikian, peran orang tua sangat dominan 

terhadap adanya pengaruh positif maupun negatif terhadap anak-anak.  

Dari pernyataan diatas, peran orang tua dalam memberikan arahan kepada 

anak-anak sangat penting agar anak-anak tidak terlalu jerat di depan layar kaca 

tanpa mengerti isi atau nilai positif maupun negatif dari acara yang 

ditontonnya. Orang tua harus pintar memilihkan acara yang layak ditonton 

untuk anaknya. Dengan kebijaksanaan demikian itu, potensi yang dimiliki 

media televisi menjadi positif karenanya, dalam artian mampu memberikan 

tambahan pengetahuan serta keterampilan, bukan saja kepada anak-anak tetapi 
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juga kepada khalayak penonton pada umumnya, bahkan mereka yang buta 

huruf pun dapat memanfaatkannya. (Darwanto, 2007: 121, 122) 

Pada salah satu stasiun televisi nasional yaitu Trans 7 menyajikan program 

acara edutainment yaitu Si Bolang (bocah petualang). Sebuah tayangan semi 

dokumenter tersebut disiarkan pada hari senin-jum’at pada pukul 13.15 WIB. 

Tayangan tersebut menampilkan sebuah kegiatan anak-anak pedesaan/daerah. 

Si Bolang merupakan sebutan dari seorang anak setempat yang meminpin 

teman-temannya berpetualang di sekitar tempat tinggalnya. Hampir di setiap 

episode tayangan tersebut, menampilkan petualangan yang seru. Masa kanak-

kanak merupakan masa yang sangat luar biasa, penuh tawa, khayalan, dan 

dipenuhi dengan berbagai hal yang mengenang bagi pelakunya. Setiap anak 

pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, hal itu ditentukan atas faktor alam 

dan budaya tempat tinggal mereka karena mereka biasanya bermain di sekitar 

lingkungan tempat tinggalnya. Vini Muktini, produser acara Si Bolang 

mengatakan, tayangan yang hadir sejak tahun 2005 ini, memang berupaya 

mendekatkan kembali anak-anak di seluruh Nusantara dengan alam, budaya, 

dan bermain dengan beragam permainan tradisional. Selain itu, sisi-sisi human 

interest sang tokoh ketika menghadapi suatu masalah juga ditampilkan dalam 

film semi dokumenter ini. (http://www.trans7.co.id/frontend/home/view/173) - 

diakses pada 08 November 2012 pukul 20.00. 

 Alasan kenapa peneliti tertarik melakukan penelitian tentang program 

acara edutainment Si Bolang dengan wawasan murid kelas V SD Negeri Mojo 

http://www.trans7.co.id/frontend/home/view/173)%20-%20diakses
http://www.trans7.co.id/frontend/home/view/173)%20-%20diakses
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Mulyo II, Sragen karena wawasan merupakan hal penting untuk anak sebagai 

bekal ilmu untuk menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, 

agama, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Selain itu, pada usia anak-anak 

juga masih mudah menyerap berbagai ilmu atau pengetahuan yang diterimanya 

baik di bangku sekolah, di lingkungan sekitar, maupun melalui media massa. 

Melalui tayangan Si Bolang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton program acara 

edutainment “Si Bolang” di TRANS7 dengan wawasan murid kelas V SD 

Negeri Mojo Mulyo II Kabupaten Sragen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut : Adakah hubungan antara aktivitas 

menonton program acara edutainment “Si Bolang” di TRANS7 dengan 

wawasan murid kelas V SD Negeri Mojo Mulyo II Kabupaten Sragen ? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas, maka 

peneliti melakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang 

akan diteliti adalah : 

1. Penelitian ini bersifat korelasional, yaitu bersifat mencari atau 

menjelaskan hubungan dan menguji hipotesis. 
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2. Objek penelitian ini adalah murid kelas V SD Negeri Mojo Mulyo II, 

Sragen yang sudah pernah menyaksikan acara edutainment “Si 

Bolang” di TRANS7. 

3. Acara edutainment “Si Bolang” yang diteliti merupakan program 

acara yang ditayangkan setiap hari senin-jum’at pada pukul 13.15 

WIB. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki suatu tujuan yaitu : Untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas menonton program acara 

edutainment  “Si Bolang” di TRANS7 dengan wawasan murid kelas V SD 

Negeri Mojo Mulyo II Kabupaten Sragen. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk memperkaya 

khasanah penelitian serta memperluas wawasan peneliti dan seluruh 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya FKI 

jurusan Ilmu Komunikasi mengenai studi korelasional antara aktivitas 

menonton tayangan edutainment “Si Bolang” dengan peningkatan 

wawasan anak. 

2. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk mengetahui hubungan antara 

aktivitas menonton program acara edutainment “Si Bolang” di TRANS7 
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dengan wawasan murid kelas V SD Negeri Mojo Mulyo II Kabupaten 

Sragen. 

F. Signifikasi Penelitian 

1. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu, terdapat sebuah penelitian yang meneliti 

program acara televisi dengan menggunakan metode penelitian Studi 

korelasional. Metode korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variasi 

pada suatu variabel berkaitan dengan variabel lain (Rakhmat, 2004 : 27). 

Penelitian tersebut meneliti tentang acara talkshow “Kick Andy” di 

Metro TV. Penelitian dilakukan oleh mahasiswa USU (Universitas 

Sumatra Utara) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bernama Sri 

Wulandari. Judul dari penelitian tersebut, “Studi Korelasional Tentang 

Pengaruh Acara Talkshow “Kick Andy’ di Metro TV terhadap Wawasan 

Mahasiswa USU”. Penelitian tersebut dilaksanakan pada mahasiswa 

Fakultas ISIP USU angkatan 2006 dikarenakan acara talkshow “Kick 

Andy” sering mengundang mahasiswa sebagai audience dan juga karena 

USU merupakan salah satu universitas yang pernah didatangi oleh acara 

talkshow “Kick Andy”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui materi-materi acara apa saja yang disampaikan dalam acara 

talkshow “Kick Andy” di Metro TV dan mengetahui pengaruh acara 

talkshow “Kick Andy” di Metro TV terhadap wawasan mahasiswa USU. 

Sedangkan model teori yang digunakan adalah Teori SOR. 
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Penelitian tersebut menggunakan metode korelasional. Metode 

korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variasi pada suatu variabel 

berkaitan dengan variabel lain. Populasi dalam penelitian tersebut adalah 

mahasiswa USU khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan 

mahasiswa Fakultas ISIP, dengan jumlah populasi sebanyak 891 orang. 

Untuk menghitung jumlah sampel digunakan rumus Taro Yamane dengan 

presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%, diperoleh sampel sebanyak 90 

orang. Untuk menentukan sampel, digunakan teknik stratifikasi 

proposional dan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan penelitian kepustakaan, dengan mempelajari dan 

mengumpulkan data dari literatur, buku-buku, serta sumber yang relevan 

dan mendukung serta penelitian lapangan untuk memperoleh data di lokasi 

penelitian melalui kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan bentuk 

analisa tabel tunggal, analisis tabel silang, dan pengujian hipotesa. 

2. Kesimpulan Penelitian Terdahulu 

Dari contoh penelitian terdahulu tersebut, maka terdapat perbedaan 

pada penelitian yang dilakukan peneliti khususnya pada objek penelitian, 

variabel penelitian serta efek media terhadap khalayak. Menilik dari judul, 

( Studi Korelasi Antara Aktivitas Menonton Program Acara Edutainment 

“Si Bolang” di TRANS7 dengan Wawasan Murid Kelas V SD Negeri 

Mojo Mulyo II Kabupaten Sragen ), peneliti ingin mengetahui apakah 

program acara edutainment “Si Bolang” tersebut dapat meningkatkan 

wawasan khalayak khususnya pada anak-anak. 
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G. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

1) Komunikasi Sebagai Landasan Masyarakat Manusia 

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial dimana antara manusia 

satu dengan yang lainnya tidak lepas dari kegiatan sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan sosial tersebut meliputi interaksi, 

komunikasi, kontak fisik, dll. Manusia dikatakan makhluk sosial 

karena manusia tidak dapat hidup sendiri terutama pada lingkungan 

tempat tinggalnya. Di dalam lingkungan tersebut, terdiri sekelompok 

manusia yang hidup dan berinteraksi secara berdampingan serta saling 

membutuhkan satu sama lain sehingga membentuk sebuah 

masyarakat. Adanya masyarakat tersebut, maka manusia tidak dapat 

lepas dari kegiatan sosial. Yang menjadi dasar dari kegiatan sosial 

adalah komunikasi. Komunikasi yang dijalin antar manusia akan 

menciptakan kehidupan dan suasana yang nyaman dalam kehidupan 

bermasyarakat. Maka dari itu, komunikasi sangatlah penting bagi 

kehidupan manusia sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. 

Karena manusia bisa menciptakan simbol-simbol, maka ia juga 

mampu mengomunikasi suatu niat, makna, keinginan atau maksud 

yang kompleks, dan karena itu pula manusia bisa mengubah bentuk 

kehidupan sosialnya. Dengan demikian, komunikasi merupakan 

pendorong proses sosial, yang ditentukan oleh akumulasi, pertukaran 
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dan penyebaran pengetahuan. Tanpa komunikasi, manusia akan tetap 

pada pola hidup primitif tanpa organisasi sosial. Tanpa komunikasi, 

masyarakat manusia akan statis, terjebak dalam perilaku instingtif, dan 

tidak banyak berbeda dari hewan. John Dewey pernah mengatakan 

bahwa komunikasi adalah “hal paling menakjubkan”.  

Dalam pandangannya, masyarakat manusia bertahan berkat adanya 

komunikasi, dan terus berkembang berkat komunikasi. Dengan 

komunikasi, manusia melakukan berbagai penyusaian diri yang 

diperlukan, dan memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan yang ada 

sehingga masyarakat manusia tidak tercerai berai. Melalui komunikasi 

pula manusia mempertahankan institusi-institusi sosial berikut 

segenap nilai dan norma perilaku, tidak hanya dari hari ke hari, namun 

juga dari generasi ke generasi. (Rivers dan Peterson, 2003: 33)  

2) Komunikasi Sebagai Bagian Dari Kehidupan Manusia 

Komunikasi merupakan peristiwa sosial dan terjadi ketika manusia 

berinteraksi dengan manusia lainnya, yang dapat terjadi dimana-mana 

tanpa mengenal tempat dan waktu, atau dengan kata lain, komunikasi 

dapat dilaksanakan “kapan saja dan di mana saja”. Dengan demikian, 

komunikasi merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan 

dapat dikatakan merupakan manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Itu 

berarti, komunikasi merupakan realita pokok dari kehidupan manusia. 

Tanpa kita sadari, kita tiap hari, bahkan tiap saat, melakukan 

komunikasi dengan sesama manusia atau dengan alam sekeliling kita, 



12 

 

baik melaui ucapan, gerak maupun isyarat lainnya. Pada hakikatnya 

setiap kegiatan untuk memindahkan ide atau gagasan dari satu pihak 

ke pihak lain, baik itu antar manusia, antara manusia dengan alam 

sekitarnya atau sebaliknya, di situ akan terjadi proses komunikasi. 

Dari semua kegiatan yang dilakukan manusia, kegiatan 

berkomunikasi mengambil waktu terbanyak. Kebanyakan waktu kita, 

digunakan untuk bercakap-cakap, membaca, menulis, melukis, 

memperagakan atau memamerkan sesuatu dan semuanya itu 

merupakan kegiatan-kegiatan berkomunikasi. Dengan komunikasi 

orang dapat mengubah dan memengaruhi sikap orang lain, 

komunikasi memungkinkan pemindahan dan penyebaran ide kepada 

orang lain, atau penemuan ide baru. Tidak berlebihan kiranya jika 

dikatakan bahwa komunikasi merupakan kegiatan pokok dalam 

kehidupan manusia sehari-hari, dan peranan komunikasi sangat vital 

bagi berhasil tidaknya kita hidup bermasyarakat. Dalam hal ini Drs. 

Jalaluddin Rakhmat, M.Sc. dalam bukunya Psikologi Komunikasi 

menyatakan: “Kepribadian terbentuk sepanjang hidup kita. Selama itu 

pula komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. 

Melalui komunikasi kita menemukan diri kita, mengembangkan 

konsep diri kita dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di 

sekitar kita” (Rakhmat, 1990: 12).  
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Dari uraian singkat di atas, menjadi jelaslah, bahwa, komunikasi 

merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, sehingga manusia 

melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan kelompok, antara 

kelompok dengan kelompok, antara peminpin pemerintahan dengan 

rakyatnya, antara pemuka masyarakat dengan warganya. Komunikasi 

adalah penyampaian lambang-lambang yang berarti antarmanusia, 

seseorang menyampaikan lambang-lambang yang mengandung 

pengertian tertentu kepada orang lain. lambang-lambang yang 

mengandung pengertian tersebut “pesan” atau message. Umumnya, 

lambang yang dipergunakan dalam komunikasi adalah bahasa, baik 

bahasa lisan maupun tertulis. Dikatakan, “umumnya”, karena kadang-

kadang orang menyampaikan pesan dengan lambang lain, misalnya 

gambar atau isyarat, denah, skema grafik, lukisan, foto dan 

sebagainya. Isyarat sering pula dipergunakan sebagai lambang untuk 

berkomunikasi. Lambang isyarat dari anggota badan, misalnya, 

mengangguk, untuk menyatakan tanda setuju, mata membelalak tanda 

marah, bibir mencibir tanda mengejek, atau isyarat lain dengan 

menggunakan bendera, lampu, warna tertentu, bunyi-bunyian, dan 

masih banyak lagi.  

Di antara berbagai lambang tersebut bahasalah yang banyak 

dipergunakan. Bahasa dapat dipergunakan untuk menyampaikan hal-

hal yang abstrak. Sejalan dengan uraian di atas Carl Hovland dalam 

bukunya Social Communication menyatakan arti komunikasi sebagai: 
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“a systematic attempt to formulate, fashion the principles by which 

information is „transmitted and opinions and attitudes are formed” 

(usaha yang teratur untuk merumuskan penyebaran informasi dalam 

rangka pembentukan opini dan sikap). (Hovland, 1953; 18 dalam 

Darwanto, 2007: 4) 

Dalam penyebaran informasi ini, masalah kesamaan pengertian dan 

pendapat antara komunikator dan komunikan menjadi suatu hal yang 

sangat penting. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan pengertian 

dari kata komunikasi itu sendiri “sama”. Sama di sini maksudnya 

adalah sama dalam hal pengertian dan pendapat antara komunikator 

dan komunikan. Kalau kesamaan pengertian dan penndapat tadi sudah 

dapat dicapai, komunikasi baru dapat berlangsung dengan baik. 

(Darwanto, 2007: 1, 2, 3, 4) 

2. Komunikasi Massa 

Setelah kita membahas mengenai komunikasi terhadap kehidupan 

manusia, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi massa. 

Pengertian komunikasi massa, merujuk kepada pendapat Tan dan Wright, 

dalam Liliweri (1991), merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan 

saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan 

secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), 

sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. (Ardianto dan Komala, 

2005: 3) 
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Pada tatanan komunikasi massa, proses komunikasi yang terjadi dari 

komunikator kepada komunikan bersifat satu arah karena proses 

komunikasi tersebut dilakukan melalui media massa. Hal tersebut yang 

menjadikan kelemahan dari komunikasi massa itu sendiri. Secara singkat, 

komunikasi massa itu adalah komunikasi dengan menggunakan atau 

melalui media massa. Karena melalui media massa maka komunikator dan 

komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif 

menyampaikan pesan, komunikanpun aktif menerima pesan, namun 

diantara keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya 

terjadi dalam komunikasi antarpersona. (Ardianto dan Komala, 2005: 11) 

Komunikasi massa juga memiliki peranan penting bagi masyarakat. 

Dominick (2001) menuturkan berbagai peranan/fungsi komunikasi massa 

bagi masyarakat sebagai berikut: 

a. Komunikasi massa sebagai Surveillence (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama: 

(1) warning or beware surveillance (pengawasan peringatan); (2) 

instrumental surveillance (pengawasan instrumental). Fungsi 

pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya 

gunung berapi, kondisi efek yang memprihatinkan, tayangan inflasi 

atau adanya serangan militer. Peringatan ini dengan serta merta 

dapat menjadi ancaman. Fungsi pengawasan instrumental adalah 
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penyampaian atau penyebaran informasi yang  memiliki kegunaan 

atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Komunikasi massa sebagai Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media 

massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan 

penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Tujuan penafsiran 

media ingin mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas 

wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi 

antarpersonal atau komunikasi kelompok. 

c. Komunikasi massa sebagai Linkage (Pertalian) 

Komunikasi massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang 

beragam, sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan 

kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

d. Komunikasi massa sebagai Transmission of value (Penyebaran Nilai-

Nilai) 

Fungsi ini juga dapat disebut sosialization (sosialisasi). Sosialissai 

mengacu kepada cara, di mana, individu mengadopsi perilaku dan 

nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat 

itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan 

kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan 

mereka. Dengan perkataan lain, media mewakili kita dengan model 

peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. 
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e. Komunikasi massa sebagai Entertaintment (Hiburan) 

Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan. Televisi adalah media massa yang 

mengutamakan sajian hiburan, hampir tiga perempat bentuk siaran 

televisi setiap hari merupakan tayangan hiburan. (Ardianto dan 

Komala, 2005: 15,16,17,18) 

3. Televisi Sebagai Media Massa 

Menurut Darwanto (2007: 25), setelah perang dunia kedua selesai, tidak 

mengherankan kalau perkembangan sarana komunikasi begitu pesat, 

termasuk di dalamnya pertumbuhan televisi sebagai media massa. 

Perkembangan televisi sebagai media massa begitu pesat, karena sebagai 

media massa sangat dirasakan manfaatnya, karena dalam waktu yang 

relatif singkat, dapat menjangkau wilayah dan jumlah penonton yang tidak 

terbatas. Bahkan, peristiwa yang terjadi saat itu juga (live), dapat segera 

diikuti sepenuhnya, oleh penonton di belahan bumi yang lain. oleh karena 

itulah banyak orang menyebutkan, bahwa abad ini sebagai abad 

komunikasi. Begitu pula pada progaram acara “Si Bolang” yang 

ditayangkan pada stasiun televisi nasional yaitu Trans7 juga dapat 

dinikmati oleh semua penonton dari berbagai daerah, sehingga pesan-

pesan yang ada dalam tayangan tersebut dapat disampaikan kepada semua 

penonton. 
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Televisi menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

Indonesia, sudah banyak yang mengetahui dan merasakannya. Tetapi 

sejauh mana pengaruh yang positif dan sejauh mana pengaruh yang 

negatif, belum diketahui banyak. Menurut Prof. Dr. R. Mar’at dari 

UNPAD, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, 

persepsi, dan perasaan para penonton; ini adalah hal yang wajar. Jadi, bila 

ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, terpesona, atau latah, 

bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis dari 

televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga seolah-olah hanyut 

dalam keterlibatan pada kisah atau peristiwa yang dihidangkan televisi. 

(Effendy, 2002: 122) 

Dari penjelasan diatas, peran media massa sangatlah penting bagi 

kehidupan manusia. Melalui komunikasi massa, masyarakat/khalayak bisa 

mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada komunikasi massa, diperlukan media sebagai penyampai pesan 

komunikator kepada komunikan. Berbagai media yang digunakan dalam 

komunikasi massa antara lain: surat kabar, radio, televisi, dan film 

bioskop. Dari media komunikasi yang ada, televisilah yang paling populer 

dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Maka dari itu, televisi juga 

dapat disebut dengan media massa. 

Kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud khalayak pada 

penelitian ini adalah murid kelas V SDN Mojo Molyo II sragen. Murid 
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tersebut memiliki motif menggunakan media massa seperti halnya televisi 

dikarenakan adanya keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan akan 

informasi, pengetahuan, kesenangan, hiburan, dan emosional. Berdasarkan 

laporan YPMA (Yayasan Pengembangan Media Anak) hasil penelitian 

bersama Undip, YPMA, UNICEF tahun 2008 menemukan bahwa 

mayoritas anak-anak yang diteliti mengaku menghabiskan 3-5 jam pada 

hari kerja, dan 4-6 jam pada hari libur untuk menonton TV, bahkan 

beberapa secara ekstrim mengakui bahwa mereka menonton TV 16 jam 

pada hari libur. Data Neilsen Media Januari-Maret 2008 menemukan 

bahwa anak menonton TV rata-rata 3 jam per hari. Dari total penonton 

televisi, 21% adalah anak usia 5-14 tahun. Jumlah anak yang menonton 

pada pagi hari (06.00-10.00) dan siang-malam hari (12.00-21.00) lebih 

banyak dari kelompok umur lainnya. Hendriyani dkk (2011) menemukan 

bahwa dalam satu hari tersedia lebih dari 7 jam acara anak, mulai pukul 

4.30 pagi sampai 8.30 malam hari. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

kebutuhan responden dimana responden disini adalah anak-anak yang 

masih membutuhkan banyak ilmu pengetahuan/wawasan, maka stasiun 

televisi Trans7 secara khusus menayangkan program acara Si Bolang 

sebagai sarana belajar melalui media massa televisi. 

Berdasarkan pengertian diatas, program acara Si Bolang sangat tepat 

dikonsumsi oleh anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuan serta 

menarik minat dan perhatian audiens karena didukung dengan audio-

visual. Dengan demikian, maka audiens akan lebih mudah menerima 
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pesan-pesan yang terkandung dalam tayangan tersebut seperti halnya 

wawasan, bersosialisasi dengan teman sebayanya, cara berbakti kepada 

orang tua, belajar berbagai ilmu baik secara formal maupun nonformal, dll. 

Memilih program acara televisi yang sesuai untuk anak merupakan suatu 

hal yang sangat penting karena televisi merupakan media audio visual 

yang mempunyai kekuatan atau pengaruh pada audiens. Seperti yang 

diungkapkan oleh Alfian dalam Darwanto (2007: 77) “ Televisi memiliki 

suatu kapasitas untuk melibatkan pikiran manusia serta menggerakkan 

menjadi baik atau buruk, yang tidak dimiliki media lain”. 

1) Televisi Sebagai Siaran Pendidikan 

Cara pendidikan yang disiarkan melalui media massa televisi, kalau 

dilihat prosesnya merupakan proses komunikasi, dan komunikatornya 

tidak mempunyai kebebasan karena bersifat institusional. Di sisni 

komunikator yang biasanya dalam dunia pendidikan disebut sebagai 

pendidik atau lebih dikenal sebagai guru/dosen, sedangkan pesan yang 

disampaikan disebut sebagai mata pelajaran/kuliah yang tentu saja 

mengandung nilai-nilai pendidikan, sedangkan komunikannya adalah 

anak didik yang lazim disebut sebagai murid/anak didik/mahasiswa. 

Semula dinilai bahwa televisi siaran kurang bermanfaat dalam dunia 

pendidikan, hal ini mengingat biaya operasionalnya cukup mahal, 

tetapi kemudian muncul pendapat-pendapat yang berlawanan, yang 

menyatakan behwa televisi sebagai media massa sangat bermanfaat 

dalam memajukan pendidikan suatu bangsa. Dari pendapat itu dalam 
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perkembangannya membuktikan bahwa dengan sifat audio visual 

yang dimiliki televisi, menjadikan televisi sangat pragmatis, sehingga 

mudah memengaruhi penonton dalam hal: sikap, tingkah laku dan 

pola berpikirnya. (Darwanto, 2007: 117) 

Dalam hal efektivitasnya dalam menjalankan fungsinya, DR. Jack 

Lyle, Director of Communication Institute The West Center, 

menyatakan sebagai berikut: “Bahwa televisi untuk kita sebagai 

“jendela dunia”, apa yang kita lihat melalui jendela ini, sangat 

membantu dalam mengembangkan daya kreasi kita, hal ini seperti 

diungkapkan oleh Walter Lippman beberapa tahun yang lalu, bahwa 

dalam pikiran kita ada semacam ilustrasi gambar dan gambar-gambar 

ini merupakan suatu yang penting dalam hubungannya dengan proses 

belajar, terutama sekali yang berkenaan dengan orang, tempat dan 

situasi yang tidak setiap orang pernah ketemu, mengunjungi atau telah 

mempunyai pengalaman” (Lyle, 1980: 13 dalam Darwanto, 2007: 

118). 

Hal ini berarti bahwa audio visual dapat memberikan pengalaman-

pengalaman yang baru sesuai dengan pengalaman yang telah dimiliki 

sebelumnya, atau dapat memberikan “pengalaman semu” atau 

Simulated Experience. Simulated Experience ini misalnya: (a) Melihat 

sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. (b) berjumpa dengan 

seseorang yang sebelumnya belum pernah jumpa. (c) Datang ke suatu 

tempat yang belum pernah dijumpai. Dengan hal-hal seperti tersebut, 



22 

 

menyebabkan khalayak penonton perasaannya terlibat ke dalam 

pengalaman yang aktual. (Darwanto, 2007: 118) 

Seperti halnya tayangan “Si Bolang”, penonton khususnya anak-

anak dapat melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya 

misalnya melihat anak-anak dari berbagai daerah beserta dengan 

kebudayaan, sosial, adat istiadat, tradisi dan permainal tradisional 

yang terdapat pada wilayah/daerah tersebut. Selain itu, anak-anak 

sebagai penonton seakan-akan dapat merasakan secara langsung  

petualangan yang dilakukan oleh Si Bolang. Dari hal itulah anak-anak 

dapat belajar melalui media massa televisi dengan mudah dan praktis 

sehingga anak tersebut tidak perlu datang ke wilayah tersebut secara 

langsung, tetapi melaui media massa televisi, anak-anak dapat 

melihat, mempelajari, meniru, memaknai, merasakan, memahami apa 

yang mereka tonton. Dengan demikian, secara tidak langsung anak-

anak  belajar melalui media massa televisi. 

Akan tetapi, media massa televisi juga memiliki kelemahan yaitu 

komunikasinya bersifat satu arah, sehingga khalayak penonton 

menjadi pasif, artinya penonton tidak dapat memberikan 

tanggapan/umpan balik secara langsung. Karena itu tidak 

mengherankan kalau ada beberapa pendapat yang mengatakan, televisi 

sebagai media massa yang mendorong orang untuk bermalas-malasan, 

bahkan cenderung berpengaruh negatif terhadap tingkah laku dan 

sikap seseorang. Sebetulnya, media massa televisi sebagai pembawa 
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pesan bersifat “netral”, artinya dapat berpengaruh positif maupun 

negatif. Terjadinya pengaruh positif maupun negatif terhadap 

khalayak penonton, khususnya anak-anak, bukan bersumber kepada 

medianya, melainkan bagaimana memanfaatkan media tersebut. 

Dengan demikian, peran orang tua sangat dominan terhadap adanya 

pengaruh positif maupun negatif terhadap anak. 

2) Belajar Melalui Televisi 

Thorndike, salah satu seorang pendiri teori belajar tingkah laku, 

mengemukakan teorinya bahwa belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan 

respons (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan atau gerakan). 

Jelasnya, menurut thorndike, perubahan tingkah laku dapat berwujud 

sesuatu yang konkret (dapat diamati), atau yang nonkonkret (tidak 

dapat diamati). (Hamzah, 2007: 11) 

Terdapat tiga ciri yang tampak dari orang yang mempelajari suatu 

objek (pengetahuan) tertentu, yaitu (1) adanya objek (pengetahuan, 

sikap atau keterampilan) yang menjadi tujuan untuk dikuasai; (2) 

terjadinya proses, berupa interaksi anatara seseorang dengan 

lingkungannya atau sumber belajar (orang, media, dan sebagainya), 

baik melalui pengalaman langsung atau belajar berpartisipasi dengan 

berbuat sesuatu maupun pengalaman pengganti; (3) terjadinya 

perubahan perilaku baru sebagai akibat mempelajari suatu objek 

(pengetahuan) tertentu. (Hamzah. 2007: 16) 
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Dalam hal ini, anak-anak perlu diberi metode pembelajaran baru 

yaitu melalui televisi, anak-anak dapat belajar melaui media massa 

televisi tersebut. Apabila anak-anak belajar melalui televisi, mereka 

tidak hanya mengamati acaranya dengan tenang, melainkan mereka 

juga memperhatikan perubahan-perubahan gambar yang terjadi. 

Demikian pula mereka memerhatikan susunan kata-kata dan teks yang 

ada. Kegiatan belajar melalui media penyiaran ini, oleh Yoichi 

Nishimoto disebut sebagai “Broadcast Learning Activities”. Belajar 

melalui media penyiaran ini, anak-anak dituntut mampu 

berkonsentrasi dengan penuh selama acara berlangsung. Hal ini sesuai 

dengan sifat media penyiaran itu sendiri, dan daya kemampuan 

berkonsentrasi ini erat hubungannya dengan kemampuan untuk 

mengerti dan kemampuan untuk mereproduksi apa yang telah 

diamatinya. Ini berarti bahwa anak-anak dituntut untuk mampu 

mengantisipasi isi pesan yang ada dalam acara tersebut. (Darwanto, 

2007: 136) 

Metode tersebut dapat dilaksanakan di sekolah maupun dirumah, 

misalnya disekolahan disediakan televisi, guru dapat menentukan 

jadwal acara yang akan ditayangkan kepada anak-anak sehingga anak-

anak dapat secara langsung belajar melaui media tersebut dengan 

sarana audio visual. Dengan demikian, guru dapat memberi 

pengarahan terhadap anak mengenai isi pesan dari tayangan tersebut 

serta anak-anak dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dari pesan 
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tayangan tersebut. Selain itu, guru juga dapat mengajak anak didiknya 

untuk mengevaluasi setiap tayangan yang ditontonkan kepada 

muridnya. Dengan begitu, anak-anak akan mendapatkan pengetahuan 

lebih serta dapat mempertajam daya pemikiran anak terhadap ilmu-

ilmu yang didapat dari tayangan tersebut. Dengan metode 

pembelajaran melaui media massa televisi, anak tidak akan mudah 

bosen terhadap ilmu yang dipelajarinya karena dengan tayangan 

melalui audio visual, proses belajar akan lebih mengasikkan bagi anak 

serta ilmu yang ada dapat lebih mudah diserap anak. 

Selain di sekolah, metode pembelajaran tersebut dapat 

dilaksanakan di rumah dengan didampingi oleh orang tuanya. 

Misalnya sepulang sekolah, anak-anak dapat menyaksikan program 

acara Si Bolang. Dalam tayangan Si Bolang, terdapat berbagai 

wawasan yang dapat menambah pengetahuan si anak, dengan 

didampingi oleh orang tuanya, maka sang anak akan lebih terarah dan 

lebih mudah mencerna isi pesan dari tayangan tersebut. Anak-anak 

dapat mengetahui budaya, adat istiadat, sosial, pendidikan, struktur 

geografi, pariwisata, sumber daya alam, kehidupan, dan permainan 

tradisional yang terdapat pada wilayah seluruh Indonesia. Metode 

tersebut akan lebih efisien bagi anak dan anak tidak hanya suka 

menonton televisi saja, tetapi dengan menonton televisi, anak dapat 

sambil belajar. 
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4.  Perkembangan Sosial Anak 

Televisi juga dapat mempengaruhi proses perkembangan sosial anak, 

beberapa pengaruh televisi terhadap proses perkembangan sosial anak 

menurut (Hidayati, 1998: 82) antara lain : 

1) Menumbuhkan keinginan untuk memperoleh pengetahuan. Ini 

berarti bahwa beberapa anak termotivasi untuk mengikuti apa yang 

dilihatnya di layar televisi untuk meningkatkan pengatahuan. 

2) Pengaruh pada cara berbicara. Anak biasanya memperhatikan 

bukan hanya apa yang diucapkan orang di televisi, bahkan 

bagaimana cara mengucapkannya. Dari sini anak secara bertahap 

dapat meningkatkan kemampuan pelafalan dan tata bahasa. 

3) Pengaruh pada penambahan kosa kata. Banyaknya tambahan kosa 

kata yang dimiliki anak tergantung pada seberapa kemampuan anak 

dalam mengingat kata baru yang didapatnya, menggunakannya 

dengan tepat dan mengembangkannya dalam suatu aktivitas 

kelompok belajar dan diskusi. Penguasaan kosa kata ini sangat 

menunjang anak dalam berbicara dan atau menjelaskan sesuatu, 

sehingga ia bisa memilih mana kata-kata yang dirasa paling 

komunikatif bagi teman yang diajak bicara. Selain itu, kekayaan 

kosa kata tidak menyebabkan putusnya pembicaraan, sekaligus 

mengatasi hambatan atau gangguan selama proses komunikasi 

berlangsung. 
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4) Pengaruh pada bentuk permainan. Walaupun menonton televisi 

mengurangi waktu bermain tetapi ide atau pelajaran (kreativitas 

atau keterampilan) yang didapat anak dari menonton tersebut 

menyebabkan dia kaya akan jenis permainan. 

5) Memberikan berbagai pengetahuan yang dapat diperoleh dari 

lingkungan sekitar atau orang lain seperti berbagai bentuk akan 

penyelesaian permasalahan. 

5. Wawasan 

Arti pokok wawasan yang dikutip oleh Sri Wulandari adalah suatu 

informasi dan pengetahuan yang muncul dari upaya khusus manusia untuk 

membuktikan suatu realitas, supaya memungkinkan manusia untuk 

berkomunikasi satu sama lain, membangun dialog dengan mengakui yang 

lain, dan meningkatkan harkat kemanusiaannya. (Burhanuddin, 2003: 5 

dalam Sri Wulandari, Universitas Sumatera Utara, 2009) 

Sesuai dengan hakikatnya, wawasan manusia dapat dibedakan menjadi : 

a Wawasan Inderawi, yaitu wawasan yang dimiliki manusia melalui 

kemampuan inderawinya. Kemampuan itu diperoleh manusia 

sebagai makhluk hidup. Wawasan inderawi bersifat parsial, yaitu 

disebabkan adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang 

lain. Wawasan ini menjadi sangat penting karena bertindak selaku 

pintu gerbang pertama untuk menjadi wawasan yang lebih utuh. 

b Wawasan Naluri, yaitu wawasan yang dimiliki manusia yang berupa 

daya khas  dari manusia seperti kelihatan dalam persepsi yang 
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disertai emosi spontan misalnya : ketakutan, kemarahan, 

kegembiraan, keinginan untuk kabur, dan kecenderungan untuk 

memukul orang yang mengancam. 

c Wawasan rasional, yaitu wawasan yang dimiliki oleh manusia yang 

bersifat lebih tinggi dan lebih khas. Wawasan ini dicirikan dengan 

kesadaran akan suatu hal dalam pengambilan keputusan yang tidak 

terbatas pada kepekaan inderawi tertentu. Wawasan rasional mmiliki 

dua tingkat, yaitu : 

a) Wawasan biasa, yaitu wawasan tanpa adanya usaha khusus. 

Wawasan ini biasanya didapat melalui pergaulan normal 

dengan orang lain disekitarnya.  

b) Wawasan ilmiah, yaitu wawasan yang terorganisasi dengan 

sistem dan metode berusaha dalam mencari hubungan-

hubungan yang tetap diantara gejala-gejala yang ada. 

(Burhanuddin, 2003: 20 dalam Sri Wulandari, Universitas 

Sumatera Utara, 2009) 

H. Kerangka Pemikiran 

Hubungan antara media dengan audience/khalayak yeng bertitik pada efek 

dalam penelitian ini dapat dikaji dengan pendekatan effect research. Penelitian 

efek media massa terhadap khalayak bertujuan sejauh mana kehadiran suatu 

media atau proses penyampaian pesan mempengaruhi khalayak dalam berfikir, 

bersikap dan berperilaku. Komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan 
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sosial yang dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi untuk mengetahui secara tepat dan rinci 

mengenai kekuatan sosial yang dimiliki oleh komunikasi massa dan hasil yang 

dapat dicapainya dalam menggerakkan proses sosial tidaklah mudah. Oleh 

karena itu, efek atau hasil yang dapat dicapai oleh komunikasi yang 

dilaksanakan melalui berbagai media (lisan, tulisan, visual/audio visual) perlu 

dikaji melalui metode tertentu yang bersifat analisis psikologi dan analisis 

sosial. Yang dimaksud dengan analisis psikologi adalah kekuatan sosial yang 

merupakan hasil kerja dan berkaitan dengan watak serta kodrat manusia. 

Sedangkan analisis sosial adalah peristiwa sosial yang terjadi akibat 

komunikasi massa dengan penggunaan media massa yang sangat unik serta 

kompleks. (Ardianto dan Komala, 2005: 48) 

Donald K. Robert mengungkapkan, ada yang beranggapan bahwa “efek 

hanyalah perubahan perilaku setelah diterpa pesan media massa”. Oleh karena 

fokusnya pesan, maka efek harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan 

media massa. Menurut Steven M. Chaffee, efek media massa dapat dilihat dari 

tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah efek dari media massa yang 

berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri. Pendekatan kedua adalah 

dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi 

massa yang berupa perubahan sikap, perasaan, dan perilaku atau dengan istilah 

lain dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. Pendekatan 

ketiga yaitu observasi terhadap khalayak (individu, kelompok, organisasi, 
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masyarakat atau bangsa) yang dikenai efek komunikasi massa. (Ardianto dan 

Komala, 2005: 48, 49) 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang 

bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam dalam mempelajari 

informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. 

Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau 

tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. Efek afektif 

kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa 

bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, 

khalayak diharapkan dapat turut merasakan iba, terharu, sedih, gembira, marah, 

dan sebagainya. Efek bahavioral merupakan akibat yang ditimbulkan pada diri 

khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. (Ardianto dan 

Komala, 2005: 52, 54, 56) 

Effendi menyebutkan efek dari media massa dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:  

1. Efek Kognitif 

Efek kognitif berhubungan dengan pikiran atau penalaran sehingga 

khalayak yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, yang 

tadinya bingung menjadi merasa jelas. Contoh pesan komunikasi melalui 

media massa yang menimbulkan efek kognitif antara lain berita dan 

artikel. 

 



31 

 

2. Efek Afektif 

Efek afektif berkaitan dengan perasaan. Akibat dari membaca surat kabar 

atau majalah, mendengarkan radio, menonton acara televisi atau film di 

bioskop, timbul perasaan tertentu pada khalayak. Perasaan akibat terpaan 

media massa itu bermacam-macam, senang sehingga tertawa terbahak-

bahak, sedih sehingga mencucurkan air mata, takut sampai merinding, 

dan lain-lain perasaan yang bergejolak dalam hati misalnya : perasaan 

marah, benci, kesal, kecewa, penasaran, sayang, gemas, dan sebagainya. 

Perasaan emosional ini muncul karena adanya rangsangan emosional 

penonton pada saat mengkonsumsi media massa. 

3. Efek Konatif 

Efek konatif berkaitan dengan niat, tekad, upaya, atau usaha yang 

cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Karena bentuk perilaku, 

maka efek konatif juga sering disebut sebagai efek behavioral. Efek 

konatif tidak langsung timbul sebagai akibat terpaan media massa, 

melainkan didahului oleh efek kognitif dan efek afektif. (Effendy, 2001: 

318) 

Efek kognitif terjadi jika khalayak yang menggunakan suatu media dapat 

memperoleh tambahan pengetahuan dari media tesebut. Efek afektif terjadi bila 

setelah mendapatkan pengetahuan dari media menyebabkan adanya perubahan 

sikap pada diri khalayak. Pada akhirnya dapat terjadi efek behavioral bila 

khalayak setelah menggunakan suatu media akan melakukan suatu tindakan 

(action) tertentu. Untuk menjelaskan efek yang ditimbulkan oleh pesan media 
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massa dalam penelitian ini, dijelaskan dengan menggunakan teori Stimulus-

Organism-respon (S-O-R) yang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. 

Model Teori Stimulus-Organism-Respon (Effendy, 2001: 254) 

Efek yang ditimbulkan dalam model teori ini adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat menharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Unsur-unsur 

dalam model ini adalah : 

a. Pesan (Stimulus, S) 

b. Komunikan (Organism, O) 

c. Efek (Response, R), (Effendy, 2001: 254) 

Berdasarkan dari teori S-O-R, faktor yang menjadi stimulus dalam 

penelitian ini adalah terpaan program acara edutainment Si Bolang yang 

ditayangkan di stasiun TRANS7. Sedangkan Organism diartikan sebagai 

komunikan yang merupakan target audience program acara Si Bolang yang 

sebagian besar dari kalangan pelajar khususnya murid kelas V Sekolah Dasar 

(SD). Menurut Charlotte Buhler, perkembangan anak terdiri dari beberapa fase, 

antara lain : 

Stimulus  Organisme       Respon 

 (Pesan)    (Perhatian, Pengertian, Penerimaan)   (Peningkatan Wawasan) 
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a. Fase pertama (0-1) tahun yaitu masa menghayati berbagai objek diluar 

diri sendiri serta saat melatih fungsi-fungsi motorik, yakni fungsi yang 

berhubungan dengan gerakan gerakan anggota badan. 

b. Fase kedua (2-4) tahun yaitu masa pengenalan dunia obyektif diluar diri 

sendiri disertai penghayatan subyektif. 

c. Fase ketiga (4-8) tahun yaitu masa sosialisasi anak. Pada fase ini anak 

mulai mamasuki masyarakat luas dan belajar mengenal dunia secara 

obyektif. 

d. Fase keempat (9-12) tahun yaitu masa sekolah dasar. Pada periode ini 

anak mencapai obyektivitas tertinggi. Masa penyelidik, kegiatan 

mencoba dan bereksperimen, yang distimulir oleh dorongan-dorongan 

meneliti dan rasa ingin tahu yang besar. Masa ini juga merupakan masa 

pemuatan dan penimbunan tenaga untuk berlatih, menjelajah dan 

berekplorasi. (Sobur, 2003: 131-132) 

Dari pernyataan diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah murid kelas V SD Negeri Mojo Mulyo II yang pernah menonton 

program acara Si Bolang dikarenakan pada murid kelas V SD memiliki rata-

rata usia 9-12 tahun dimana yang dimaksudkan oleh Charlotte Buhler 

mengenai perkembangan anak, maka murid kelas V SD termasuk pada fase 

keempat. Siswa dapat diartikan sebagai sekelompok masyarakat yang sedang 

menempuh pembelajaran di lembaga pendidikan. Pada tahapan tersebut, 

mereka membutuhkan ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depannya kelak. 

Selain itu, rasa ingin tahu mereka juga sangat tinggi terhadap sesuatu serta 
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pada tahapan tersebut, mereka suka meniru atau mempraktekkan segala sesuatu 

yang mereka dapatkan baik di lingkungan sekolah maupun sesuatu yang 

mereka lihat, dengar, dan rasakan. 

Yang dimaksud Response dalam penelitian ini adalah efek yang 

ditimbulkan dari rangsangan yang diberikan kepada audience. Efek komunikasi 

yang berhubungan dengan pesan media ada tiga tingkatan yaitu efek kognitif, 

afektif, dan behavioral. Dalam penelitian ini akan lebih banyak memfokuskan 

pada efek bahavioral yang  merupakan akibat yang ditimbulkan pada diri 

khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Efek behavioral yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah munculnya dampak anak terhadap 

peningkatan wawasan setelah menonton program acara Si Bolang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

1. DIAGRAM VARIABEL PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara terpaan media 

massa sebagai stimuli utama (variabel independen) dengan wawasan anak. 

Bagan model penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2. 

Skema Hubungan Antar variabel X dan Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan mengenai indikator Variabel Independen (X) maupun 

Variabel Dependen (Y) : 

 Indikator Variabel Independen (X) : 

1. Frekuensi Menonton (tingkat keseringan responden dalam 

menyaksikan tayangan edutainment “Si Bolang”). 

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y) 

Aktivitas Menonton 

Program Acara Edutainment 

Si Bolang di TRANS7 

Indikator : 

1. Frekuensi Menonton 

2. Intensitas Menonton 

3. Tingkat Perhatian 

Pemahaman Murid Kelas V 

SDN Mojo Mulyo II Sragen 

Dengan Wawasan 

Indikator : 

1. Komponen Kognitif 

(Pengetahuan, 

Pemahaman, Persepsi, 

Kepercayaan) 

2. Komponen Behavioral 

(Perilaku, Tindakan) 
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2. Intensitas Menonton (kedalaman responden dalam menyaksikan 

tayangan edutainment “Si Bolang” baik secara kuantitas maupun 

kualitas). 

3. Tingkat Perhatian (keseriusan responden dalam menyaksikan 

tayangan edutainment “Si Bolang”). 

 Indikator Variabel Dependen (Y) : 

1. Komponen Kognitif (Pengetahuan, Pemahaman, Persepsi, 

Kepercayaan) 

- Pengetahuan (segala aspek pengetahuan yang diperoleh 

responden dalam menyaksikan tayangan edutainment “Si 

Bolang) 

- Pemahaman (daya tangkap responden dalam memahami pesan-

pesan yang ada dalam tayangan edutainment “Si Bolang”) 

- Persepsi (pandangan responden terhadap tayangan edutainment 

“Si Bolang”) 

- Kepercayaan (keyakinan responden terhadap isi dari tayangan 

edutainment “Si Bolang”) 

2. Komponen Behavioral (Perilaku, Tindakan) 

- Perilaku (sejumlah perilaku yang dapat menjadi contoh oleh 

responden dalam menyaksikan tayangan edutainment “Si 

Bolang”) 
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- Tindakan (sejumlah aksi yang dilakukan responden setelah 

menyaksikan tayangan edutainment “Si Bolang” khususnya pada 

peningkatan wawasan yang diaplikasikan di bangku sekolah) 

I. Hipotesis 

Dalam penelitian kuantitatif memang diturunkan atau lahir dari sebuah 

teori. Sebuah teori ketika digunakan (dipilih) dalam sebuah penelitian 

kuantitatif, maka peneliti perlu meragukan kebenarannya dengan mengubah 

dalam bentuk hipotesis. Secara asal kata (etimologis) hipotesis berasal dari kata 

hypo dan thesis. Hypo berarti kurang dan tesis berarti pendapat. Dari kedua 

kaya itu dapat diartikan bahwa hipotesis adalah pendapat yang kurang, 

maksudnya bahwa hipotesis ini merupakan pendapat atau pernyataan yang 

masih belum tentu kebenarannya, masih harus diuji lebih dulu dan karenanya 

bersifat sementara atau dugaan awal. (Kriyantono, 2007 : 28) 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang menjadi penduan penelitian, maka 

diajukan hipotesis (jawaban sementara) dengan pernyataan sebagai berikut : 

H1. Terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas menonton program 

acara edutainment “Si Bolang” di TRANS7 dengan wawasan murid kelas 

V SD Negeri Mojo Mulyo II Kabupaten Sragen. 
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J. Definisi Konsepsional dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsepsional 

Konsep menurut Morissan (2012: 62) adalah sebuah kata atau istilah 

yang diciptakan dan digunakan manusia untuk menyatakan sebuah 

gagasan abstrak yang dibentuk dengan cara membuat generalisasi dari 

bagian-bagian serta proses meringkaskan berbagai pengamatan yang 

berhubungan. konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu 

objek. (Kriyantono, 2007 : 17) 

Definisi konseptual digunakan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda-beda tentang variabel penelitian.  

a. Variabel Independen (X) : Aktivitas menonton Program Acara “Si 

Bolang” di TRANS7 

 Aktivitas 

Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang mengandung makna atau 

nilai-nilai tertentu yang memang dikehendaki oleh pelaku kegiatan itu. 

 Menonton 

Memperhatikan, mengawasi, melihat lambang-lambang pesan 

menggunakan indera mata. 

 Program Acara 

Program acara televisi merupakan sebuah acara yang ditayangkan atau 

disiarkan oleh stasiun televisi. 
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 Edutainment “Si Bolang” 

Si Bolang merupakan salah satu tayangan edutainment  yang dibuat 

dan ditayangkan oleh stasiun televisi TRANS7. Pada tayangan Si 

Bolang, ditampilkan potret kegiatan sehari-hari seorang anak di 

berbagai daerah yang meliputi petualangan anak. Talent (aktor) yang 

berperan pada tayangan ini adalah seorang anak yang berasal dari 

daerah tersebut. Pemeran dituntut untuk mempraktekkan segala 

kagiatan yang dilakukan sehari-hari. 

b. Variabel Dependen (Y) : Wawasan murid kelas V SDN Mojo Mulyo 

II Sragen. 

Wawasan sangatlah penting bagi anak sebagai bekal ilmu 

pengetahuan untuk kehidupannya kelak terutama pada bidang 

pendidikannya. Dengan wawasan yang luas, maka anak tidak akan 

mudah terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif serta dengan 

wawasan yang luas, maka terciptalah generasi bangsa yang cerdas. 

 Murid SDN Mojo Mulyo II Sragen 

Murid/siswa merupakan panggilan atau sebutan untuk orang yang 

sedang menjalani jenjang pendidikan di sebuah instansi pendidikan 

(SD, SMP, SMA/SMK). Dalam hal ini, yang menjadi subjek 

penelitian  adalah murid yang sedang menjalani pendidikan kelas V di 

SDN Mojo Mulyo II, Sragen. 
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2. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. (Singarimbun dan Effendy, 2006 : 46)  

a. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Aktivitas 

menonton program acara “Si Bolang” di TRANS7. Indikator variabel 

ini adalah frekuensi menonton (tingkat keseringan responden dalam 

menyaksikan tayangan edutainment “Si Bolang”), intensitan 

menonton (kedalaman responden dalam menyaksikan tayangan 

edutainment “Si Bolang” baik secara kuantitas maupun kualitas), 

tingkap perhatian (keseriusan responden dalam menyaksikan tayangan 

edutainment “Si Bolang”. 

1. Frekuensi responden dalam menonton edutainment “Si Bolang” 

dalam satu minggu yaitu 5 episode kemudian dibagi menjadi 

empat variabel : 

- Sangat tinggi, bila responden menonton 4-5 kali dalam satu 

minggu 

- Tinggi, bila responden menonton 3-4 kali dalam satu minggu 

- Sedang, bila responden menonton 2-3 kali dalam satu minggu 

- Rendah, bila responden menonton 0-1 kali dalam satu 

minggu 
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2. Lama responden dalam menonton tayangan edutainment “Si 

Bolang”. “Si Bolang” ditayangkan dengan durasi tiga puluh menit 

setiap eoisode. 

- Sangat tinggi, bila responden menonton 25-30 menit 

- Tinggi, bila responden menonton 15-25 menit 

- Sedang, bila responden menonton 10-15 menit 

- Rendah, bila responden menonton 5-10 menit 

3. Perencanaan waktu untuk menonton tayangan edutainment “Si 

Bolang” di TRANS7. 

- Sangat tinggi, bila responden selalu menyediakan waktu 

khusus 

- Tinggi, bila responden sering menyediakan waktu khusus 

- Sedang, bila responden kadang-kadang menyediakan waktu 

khusus 

- Rendah, bila responden tidak pernah menyediakan waktu 

khusus 

4. Tingkat perhatian responden dalam menonton tayangan 

edutainment “Si Bolang”. 

- Sangat tinggi, bila responden tidak pernah menyelingi dengan 

kegiatan lain 

- Tinggi, bila responden kadang-kadang menyelingi dengan 

kegiatan lain 
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- Sedang, bila responden sering menyelingi dengan kegiatan 

lain 

- Rendah, bila responden selalu menyelingi kegiatan lain 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Peningkatan 

wawasan pada murid kelas V SDN Mojo Mulyo II Sragen setelah 

menonton tayangan Si Bolang di Trans7. Hubungan aktivitas 

menonton tayangan “Si Bolang” dengan peningkatan wawasan diukur 

dari : 

a) Wawasan Budaya : Informasi dan pengetahuan budaya asli di 

berbagai daerah seluruh Indonesia.  

b) Wawasan Permainan Tradisional : Informasi dan pengetahuan 

mengenai berbagai permainan tradisional yang dimiliki setiap 

daerah seluruh Indonesia. 

c) Wawasan Sosial : Informasi dan pengetahuan tentang tindakan-

tindakan sosial yang telah dicontohkan oleh pemeran acara Si 

Bolang. 

d) Wawasan Pariwisata : Informasi dan pengetahuan mengenai 

berbagai pariwisata yang terdapat di berbagai daerah seluruh 

Indonesia. 

e) Wawasan Bahasa : Informasi dan pengetahuan berbagai macam 

bahasa yang terdapat setiap daerah seluruh Indonesia berdasarkan 

perbedaan suku, ras, dan budaya. 
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f) Wawasan Adat Istiadat : Informasi dan pengetahuan mengenai adat 

istiadat (rumah adat, upacara adat, dll) yang dipegang teguh oleh 

setiap penduduk yang tersebar di seluruh Indonesia. 

g) Wawasan Flora dan Fauna : Informasi dan pengetahuan tentang 

berbagai flora dan fauna khas Indonesia. 

Operasionalisasi dari indikator ini menggunakan skala Likert dengan 

empat peringkat angka penelitian, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) serta meniadakan pilihan jawaban 

“netral” dan “ragu-ragu” karena kategori jawaban “netral” dan “ragu-ragu” 

memiliki makna ganda, bisa dipastikan memiliki belum bisa memberi 

jawaban. Hal ini juga mengakibatkan responden akan cenderung memilih 

jawaban di tengah-tengah terutama bagi responden yang ragu-ragu akan 

memilih jawaban yang mana. Selain itu, responden memilih jawaban untuk 

memilih amannya. (Kriyantono, 2007 : 134-136) 

K. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian populasi dalam 

pengambilan sampel. Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar, 
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dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih. (Arikunto, 1996: 

121) 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SDN Mojo Mulyo II Sragen 

dengan subjek penelitiannya adalah murid kelas V. Pemilihan lokasi 

didasari dengan alasan sebagai berikut : 

a. SDN Mojo Mulya II Sragen merupakan SD yang memiliki beberapa 

prestasi antara lain : juara seni islami rebana, lomba cerita, dokter 

kecil, atletik. Selain itu, SD tersebut telah menjadi salah satu lembaga 

pendidikan yang selalu berkembang baik sistem pengajaran maupun 

dalam bidang pembangunan. (Lihat halaman 60) 

b. Murid kelas V yang bersekolah di SDN Mojo Mulyo II Sragen, 

mayoritas memiliki televisi di rumahnya masing-masing sehingga 

kemungkinan besar siswa/siswi tersebut menyaksikan berbagai 

tayangan televisi yang salah satunya adalah tayangan edutainment “Si 

Bolang” di stasiun televisi Trans7 ketika sepulang sekolah. 

3. Penelitian Populasi 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian populasi 

dalam pengambilan sampel. Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih, 

tergantung setidak-tidaknya : 
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a Kemampuan peniliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

b Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal 

ini menyangkut banyak sedikitnya data. 

c Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk 

penelitian yang resikonya besar, tentu sajajika sampel besar, 

hasilnya akan lebih baik. 

Kebanyakan peneliti beranggapan bahwa semakin banyak sampel, 

atau semakin besar presentase sampel dari populasi, hasil penelitian akan 

semakin baik. Anggapan ini benar, tetapi tidak selalu demikian, hal ini 

tergantung dari sifat-sifat atau ciri-ciri yang dikandung oleh subjek 

penelitian dalam populasi. Selanjutnya sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut 

bertalian erat dengan homogenitas subjek dalam populasi. (Arikunto, 

1996: 121) 

Populasi penelitian ini adalah seluruh murid/siswa kelas V SDN 

Mojo Mulyo II Sragen. Jumlah populasi murid kelas V SDN Mojo Mulyo 

II Sragen sebanyak 48 murid yang terdapat di dalam kelas V tersebut. 

4. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (X) yaitu intensitas menonton tayangan Si Bolang 

dengan wawasan murid kelas V SDN Mojo Mulyo II Sragen. 

b. Variabel Terikat (Y) yaitu timbulnya peningkatan wawasan pada 

murid kelas V SDN Mojo Mulyo II Sragen. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah : 

a. Kuesioner 

Kuesioner bertujuan untuk mengetahui kelompok anak yang 

suka/gemar atau tidak suka menonton tayangan Si Bolang di Trans7. 

Adapun kuesioner tersebut berisikan seputar pertanyaan yang 

mewakili karakteristik yang ingin diperoleh peneliti. 

b. Kepustakaan 

Kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data dan teori dari 

buku-buku referensi dan literatur yang relevan. 

6. Teknik Analisis Data 

a Uji Validitas 

Uji validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris 

cukup menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti. 

Dengan kata lain, suatu instrumen pengukuran yang valid mengukur 

apa yang seharusnya diukur, atau mengukur apa yang hendak kita ukur. 

(Morissan, 2012: 103) 

Metode yang digunakan adalah Product Momen Pearson. Rumus 

yang digunakan : r  
  (   ) (     )

√[     (  ) ][      (  ) ]
 

Dimana :  

X : Skor pertanyaan nomer 1  
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Y : Skor total 

XY : Skor pertanyaan nomer 1 dikali skor total 

N : jumlah subjek 

b Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2000: 41 dalam 

Yoli Oky, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) 

Adapun rumus koefisien reliabilitas Alpha Crobach adalah sebagai 

berikut : 
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k
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Keterangan :  

α : koefisien reliabilitas yang dicari 

k : jumlah butir pertanyaan (soal) 

2i  : varians butir pertanyaan 

2  : varians skor tes 

Teknik analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif. Untuk mengukur ada dan tidaknya hubungan antara 

berbagai variabel yang diteliti, maka digunakan alat ukur : Korelasi Tata 

Jenjang Spearman (rho). Untuk mengetahui atau mengukur ada tidaknya 

hubungan antara dua variabel berpasangan untuk masing-masing 
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dinyatakan dalam skala ordinal, maka dari itu digunakan alat analisis 

korelasi tata jenjang spearman. Rumus yang digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya variabel tersebut adalah : 

Rumus :  
       

  (    )
 dimana ρ = koefisien korelasi rank 

spearman. 


