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ABSTRAK 
 

 
        NURJANNAH,2016. Dampak Tayangan Media Televisi Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa, 
dibimbing oleh : Prof.DR.H.Abd.Rahman Getteng dan DR.Jaelan 
Usman,M.Si. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak tayangan media 
televisi terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu 
Kabupaten Gowa, 

Penelitiaan ini  menggunakan metode penelitian dengan jenis 
deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, 
dokumentasi, pengederan angket dan wawancara, populasi penelitian 
adalah siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu tahun akademik 2016-2017 
jumlah total populasi adalah 382 siswa dan satu kelas yang dipilih sebagai 
sampel  secara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian ini 
ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 

 
1. Pengaruh tayangan televisi pada siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kab. Gowa dapat dikatakan memberikan pengaruh kepada siswa, itu 
dapat dilihat dari hasil penelitian  kepada  siswa  yang lebih dari 50 
persen sering menonton televisi dirumah dan apa yang menjadi 
tontonannya itu biasanya terbawa kelingkungan sekolah serta 
orangtuanya terkadang saja mendampingi mereka saat menonton 
televisi. 

2. Prestasi belajar merupakan hasil yang akan dicapai seorang siswa 
mengikuti proses pembelajaran dalam jangkah waktu tertentu dan 
berkesinambungan serta dapat dilihat sejauh mana kita berhasil dalam 
proses pembelajaran dengan melihat hasil belajar. 

3. Pengaruh tayangan media televisi terhadap prestasi belajar  siswa di 
SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa memberikan pengaruh sebanyak 
48 persen, karena televisi mereka anggap sebagai suatu hal yang 
biasa saja untuk dijadikan sebagai sebuah hiburan dan penghilangkan 
rasa bosan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
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Author Name : Nurjannah 
NIM  : 105011501914 
Thesis title : The Impact of Television Media Impressions Against 

Student Achievement in SMP Negeri 1 Tompobulu 
Gowa 

 
 
Keywords: Impact of media impressions 
 
 This thesis discusses the impact Display Television Toward 
Student Achievement in SMP Negeri 1 Tompobulu Gowa. television as a 
tool that is able to give effect to the learning achievement of the students, 
then it should be what should be televised media education for students, 
so as to create an intelligent student learner and useful for the future of 
religion and the ummah. 
 The basic assumption is then raises several issues: first, what 
kind of impression forms of television media and its influence? second, 
how the level of participation of students in watching television media? The 
third shows how the influence of television media on student achievement 
in SMP Negeri 1 Tompobulu Gowa? 
 To get the answer to the above problems, the authors conducted 
research using qualitative descriptive study with the type and data 
collection techniques in the form of observations, dokmentasi, pengederan 
questionnaires and in-depth interviews with informants. The results of this 
study found some of the following: 
1. The influence of television impressions on students at SMP Negeri 1 

Tompobulu Kab. Gowa can be said to give effect to the students, it can 
be seen from the results of research to students that more than 50 
percent often watch television at home and what is its watch was 
usually carried kelingkungan schools as well as parents sometimes 
accompanying them while watching television. 

2. The learning achievement is the result of that will be achieved by a 
student following the learning process in a specific time ranges and 
sustainable and can be seen the extent to which we succeed in the 
learning process with the view of learning outcomes. 

3. The influence of television media impressions on student achievement 
in SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa influence as much as 48 
percent, because of television they regard as a matter of course to 
serve as an entertainment and the removal of boredom 

 
 
 

  



11 
 

DAFTAR ISI 
HALAM JUDUL  ........................................................................... i 
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  .............................................. ii 
LEMBAR PENGESAHAN  ........................................................... iii 
KATA PENGANTAR  ................................................................... iv 
ABSTRAK  ................................................................................... vii 
ABSTAC ...................................................................................... viii 
ABSTRAK ARAB ......................................................................... xi 
DAFTAR ISI  ................................................................................ x 
DAFTAR TABEL .......................................................................... xiii 
DAFTAR GAMBAR ...................................................................... xiv 
BAB I PENDAHULUAN  ............................................................... 1 

A. Latar Belakang  ............................................................ 1 

B. Rumusan Masalah  ...................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian  ........................................................ 7 

D. Hipotesis  ..................................................................... 7 

E. Kegunaan Penelitian  ................................................... 8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  .......................................................... 10 
A. Media Televisi  ............................................................. 10 

1. Pengertian dan Fungsi Media Televisi  ................... 10 

2. Fungsi Media Televisi  ............................................ 13 

3. Pengaruh Media Televisi ........................................ 16 

B. Prestasi Belajar  ........................................................... 20 

1. Pengertian Prestasi Belajar  ................................... 20 

2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  ......... 24 

3. Faktor Pendekatan belajar ..................................... 38 

C. Penelitian Terdahulu .................................................... 43 

D. Kerangka Pikir  ............................................................ 44 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................................... 46 
A. Jenis Penelitian ............................................................ 46 



12 
 

B. Lokasi  dan Objek Penelitian  ...................................... 46 

C. Definisi Operasional Variabel  ...................................... 46 

D. Populasi dan Sampel  .................................................. 47 

E. Instrumen Penelitian  ................................................... 50 

F. Teknik Pengumpulan Data  .......................................... 50 

G. Teknik Analisis Data  ................................................... 52 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..................... 54 
A. Gambaran umum SMP Negeri 1 Tompobulu ............... 54 

1. Selayang Pandang SMPN 1 Tompobulu  ............... 54 

2. Visi dan Misi SMPN 1 Tompubulu  ......................... 54 

3. Keadaan Guru  ....................................................... 56 

4. Keadaan Siswa ...................................................... 58 

5. Keadaan Sarana Prasarana  .................................. 59 

B. Jenis Tayangan Media dan Pengaruhnya  ................... 63 

C. Tingkat Partisipasisif Siswa dalam Menonton Tayangan  

Televisi ......................................................................... 66 

D. Pengaruh Tayangan Media Televisi Terhadap Prestasi  

Belajar Siswa  .............................................................. 73 

BAB V PENUTUP ........................................................................ 79 
A. Kesimpulan .................................................................. 79 

B. Saran  .......................................................................... 80 

DAFTAR PUSTAKA 
  



13 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Keadaan Guru Smp Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa ...... 

 ................................................................................................................. 57 

Tabel 2 Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Tompobulu  

Kabupaten Gowa T.P. 2016/ 2017 .............................................. 

 .................................................................................................... 59 

Tabel 3 Buku Siswa ................................................................................. 

 ................................................................................................................. 60 

Tabel 4 Alat Peraga / Media..................................................................... 

 ................................................................................................................. 61 

Tabel 5 Ruang-ruang pokok dan penunjang serta kondisinya ................. 

 ................................................................................................................. 62 

Tabel 6 Tingkat partisipatif peserta didik dalam menonton televise ......... 

 ................................................................................................................. 68 

Tabel 7 Pendampingan orangtua saat anak menonton televisi ............... 

 ................................................................................................................. 69 

Tabel 8 Batasan waktu yang diberikan orangtua saat anak  

menonton televise ....................................................................... 

 .................................................................................................... 70 

Tabel 9 Melakukan/ mengikuti apa yang menjadi tontonanya ................. 

 ................................................................................................................. 71 



14 
 

Tabel 10 Waktu libur yang diisi dengan menonton televise ..................... 

 ................................................................................................................. 72 

Tabel 11 Pengaruh tayangan televisi terhadap prestasi belajar .............. 

 ................................................................................................................. 74 

Tabel 12 Tayangan televisi menggangu aktivitas belajar ......................... 

 ................................................................................................................. 75 

Tabel 13 Prestasi belajar menurun saat menonton televise .................... 

 ................................................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

  



15 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1: Skema Kerangka Pikir ............................................................ 

 ................................................................................................................. 45 

 

  



16 
 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam rentang  peradaban manusia, media informasi merupakan 

salah satu sarana perubahan dan kemajuan masyarakat dan negara. Hal 

ini dikarenakan media berfungsi untuk menyebarkan informasi,  

menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyebarluaskan komunikasi 

sosial serta sebagai sarana pendidkan. Demikian peranan media yang 

semestinya mendapat tempat dan perlakuan yang sama dalam 

mengembangkan jati diri setiap manusia. 

 Untuk itu dalam rangka menyeimbangkan kemandirian media, perlu 

ada sistem pertanggungjawaban media pada setiap isi berita/ siaran agar 

tidak terjadi dampak negatif yang dapat merugikan perkembangan setiap 

anak bangsa penerus masa depan umat. Karena tak dapat dipungkiri saat 

ini, kemajuan sain dan teknologi semakin canggih disertai dengan 

hembusan budaya barat yang marak dipasarkan dan dipertontonkan di 

setiap ruang gerak manusia. Sehingga implikasinya adalah kejadian- 

kejadian yang di ujung dunia sekalipun dapat disaksikan dengan mudah 

dan cepat melalui media elekronik yang ada, salah satunya adalah media 

televisi. 

 Media televisi sebagai kotak ajaib telah menjadi media yang 

kebaradaannya sangat ditentukan oleh kendali pemakaiannya dalam 
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melihat tayangan yang disajikan televisi. Media televisi sebagai sarana 

informasi dan pendidikan semestinya menyajikan hal- hal yang sifatnya 

positif dan memberikan pelajaran yang berarti terhadap anak yang   

diharapkan mampu  mengembangkan daya nalar dan daya imajinasinya  

serta dapat menumbuhkan apresiasi anak terhadap berbagai kemajuan 

dalam semua bidang kehidupan, dan yang utama  adalah meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  Tetapi, 

fakta yang terlihat  sebaliknya tayangan media televisi lebih banyak 

mengarah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi anak, 

justru mengajarkan anak terhadap kekerasan, mistik yang dapat 

melemahkan aqidah anak, pornografi pornoaksi dan masih banyak lagi. 

Bahkan dikatakan bahwa tayangan televisi menjadi ” Orang Tua ” bagi 

anak- anak. 

 Ketika media televisi menayangkan tayangan yang bernuansa 

pornografi, maka akan membius pandangan mata dan dapat menimbulkan  

gairah seksual anak, akibatnya akan mempengaruhi perkembangan dan 

kematangan anak. Untuk mengantisipasi hal itu, Allah Swt berfirman 

dalam QS. An- Nur (24): 30 yang berbunyi:   
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Terjemah: 

 Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang 
demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang mereka perbuat" ( Depag RI, 2005: 354). 

 

 Perintah menahan pandangan pada ayat di atas bersifat umum, 

yaitu untuk laki- laki dan perempuan. Dalam acara- acara televisi yang 

disuguhkan kepada masyarakat luas, dapat membius pandangan mata  

anak dengan menampilkan acara- acara pornografi seperti wanita- wanita 

yang goyang erotis dan memperlihatkan auratnya yang seharusnya di jaga 

dan dipelihara. Apabila bentuk tayangan tersebut dibiarkan begitu saja 

dan tidak dibendung dengan pendidikan Islam serta tidak diberikan sanksi 

oleh pemerintah akan penyiarannya, maka dengan sendirinya anak- anak 

dan bahkan masyarakat secara umum akan terjerumus kedalam lembah 

kenistaan dan dosa. 

 Padahal, sebagaimana diatur dalam UU penyiaran, televisi dan 

radio memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan, memang harus mampu 

merespon perubahan zaman, jika tidak ingin tertinggal atau menjadi 

korban. Upaya pembaharuan pendidikan dimaksud, lebih dititik- beratkan 

pada proses belajar mengajar, disamping menata kembali arah dan tujuan 

pendidikan itu sendiri. Bila dahulu proses belajar mengajar lebih 

ditekankan melalui kata- kata, kini orang mulai berfikir pentingnya alat 
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bantu yang bersifat audio visual (pandang dengar), seperti radio dan 

televisi. (Rusdi Tompo, 2007: XIX) 

 Pengaruh media dalam pembangunan ibarat pedang bermata dua 

dan merupakan alat yang ampuh dalam memberikan manfaat yang 

maksimal kepada masyarakat (Muna, 1990:16) . Artinya bahwa ketika 

media dipergunakan sesuai fungsinya sebagai media pembelajaran maka 

akan berpengaruh positif pada anak bahkan membantuh proses daya 

nalar anak. Tetapi sebaliknya ketika media disalahgunakan maka akan 

berdampak negatif terhadap perkembangan dan kematangan jiwa anak.   

 Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan anak terfokus dalam hal 

menyaksikan tayangan televisi  dalam jangka waktu yang panjang  akan 

menghambat aktivitas anak, menghambat prestasi anak ,malas 

mengerjakan sesuatu dan yang terpenting adalah akibat disuguhkannya 

tayangan mistik yang cenderung mengeksploitasi ketakutan manusia 

terhadap kekuatan jahat, dampaknya terhadap aqidah sangat negatif. 

Tayangan mistik & takhyul terkesan merendahkan dan melecehkan fungsi 

ayat-ayat Allah Swt, sekedar sebagai pengusir roh jahat atau jimat dan 

tidak sejalan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam untuk membekali 

akal, dengan pemikiran dan ide- ide sehat, baik itu mengenai aqaid 

(cabang- cabang aqidah), maupun hukum (Abdurrahman Al- Baghdadi, 

1996: 25). Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan 

dorongan agar manusia menuntut ilmu dan membekalinya dengan 
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pengetahuan. Allah Swt berfirman dalam QS. Az- Zumar (39): 9 yang 

berbunyi:   

    
   
   

     
   

    
   

   
 

Terjemah: 

 (Hai orang musyrik apakah kamu yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 
sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang 
yang berakallah yang dapat menerima pelajaran ( Depag RI, 2005 : 
460). 

  

  Dalam pandangan Islam, upaya mencapai pengetahuan dan 

penyelenggaraan sistem pendidikan Islam harus  diarahkan untuk 

membangun pola pikir (aqliyah) Islam dan pola sikap (nafsiyah) Islam, 

yang keduanya bersama- sama membentuk kepribadian (syakhsiyah) 

Islam dalam diri anak didik dan penguasaan terhadap tsaqofah islam. 

Islam memberikan suatu pemahaman (mafahim)  yang menyeluruh 

tentang kehidupan. Pemahaman inilah yang kemudian mempengaruhi 

tingkah laku  dan mempengaruhi perasaan anak didik. Oleh karena itu, 

anak didik yang mendapatkan pemahaman islam tidak hanya sekedar 

melaksanakannnya kewajiban – kewajiban Islam seperti sholat, puasa dan 
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lain- lainnya karena takut dengan orangtua, akan tetapi mereka 

melaksanakannya dengan gembira atas dorongannya sendiri akan 

kesadarannya sebagai hamba yang harus menyembah kepada- Nya. 

 Dari uraian tersebut di atas, SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten 

Gowa sebagai lembaga pendidikan formal dan salah satu pelaksana 

pendidikan yang banyak diminati oleh para orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya ditempat tersebut, dapat memberikan 

pengarahan dan pengajaran yang berarti untuk anak didiknya sebagai 

generasi penerus ummat. Khususnya tayangan yang menjadi tontonan 

anak didiknya dapat diminimalisir dan menjadi sebuah pembelajaran dan 

pendidikan yang mampu meningkatkan prestasi belajar anak.   

 Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa televisi sebagai 

sarana yang mampu memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar 

anak didik, maka seyogyanya apa yang ditayangkan televisi harus menjadi 

media education bagi anak didik, sehingga tercipta siswa- siswi yang 

cerdas yang berguna bagi agama dan masa depan ummat. 

Begitu halnya dengan pemerintah sebagai regulator yang memiliki 

politicall will yang kuat  guna mengawasi Lembaga Penyiaran dalam 

menyajikan siaran atau tayangan- tayangan televisi, meskipun telah 

membuat Undang – Undang tentang penyiaran tetapi pelaksanaanya 

masih setengah hati. Padahal televisi sebagai media massa memiliki 

fungsi di bidang pendidikan dan kontrol/ perekat sosial. 

 



22 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah dampak negatif tayangan  media televisi terhadap 

prestasi belajar siswa? 

2. Bagaimanakah dampak positif tayangan media  televisi terhadap 

prestasi belajar siswa? 

3. Bagaimana upaya orang tua dalam prestasi belajar siswa  di SMP 

Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa? 

 

C. Hipotesis 

Dari permasalahan diatas, maka kami akan mengemukakan 

hipotesisnya  sebagai jawaban sementara atas permasalahan tersebut: 

1. Diduga tayangan media televisi berdampak negatif terhadap prestasi 

belajar siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa 

2. Diduga tayangan media televisi berdampak positif terhadap prestasi 

belajar siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa. 

3. Diduga Upaya orang tua  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang akan penulis kaji, maka penelitian ini 

bertujuan : 
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1. Untuk mengetahui jenis tayangan media televisi dan pengaruhnya 

2. Untuk mengetahui tingkat partisipatif siswa dalam menonton tayangan 

media televisi 

3. Untuk mengetahui pengaruh tayangan media televisi terhadap prestasi 

belajar siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian penulis adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah 

Secara ilmiah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk 

pengembanga ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendidikan agama 

Islam. Selain itu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai informasi 

atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenisnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi para penentu kebijakan, khususnya pemerintah daerah dan 

pihak terkait seperti seorang pendidik, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai data dan informasi  penting dampak  negatif dari media 

televisi sebagai media pendidikan. 

b. Bagi para pengelolah penyiaran televisi, penelitian ini dapat 

berguna sebagai masukan dan referensi dalam rangka 

pengembangan media televisi bagi anak didik yang lebih  

mengarah kepada pendidikan dan pembelajaran serta yang lebih 
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utama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai informasi tentang pentingnya pengawasan 

terhadap tayangan tayangan yang menjadi tontonan anak dan 

orang tua sebaiknya meluangkan waktunya untuk mendampingi 

anak saat menonton televisi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Televisi   

1. Pengertian dan fungsi media televisi  

Pengertian media adalah seluruh sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan tertentu, 

baik dibidang politik,pendidikan ,ekonomi, militer, dan lain- lain ataupun 

program yang berkaitan dengan individu, kelompok maupun negara. 

Pada dasarnya setiap kegiatan harus dilengkapi dengan sarana 

fisik yang dapat mendorong terlaksannya kegiatan tersebut, sehingga 

seseorang dapat mempergunakan berbagai macam sarana pendidkan 

sesuai dengan kreativitas dan daya ciptanya, sehingga dapat menemukan 

sarana- sarana baru yang lebih baik dan efisien agar dapat digunakan 

dalam bidang pendidikan ataupun pada bidang yang lainnya. 

Dimasa lalu, media dan sarana pendidikan terbatas pada kitab- 

kitab, laboratorium, planetarium, perpustakaan, kantor- kantor, sekolah- 

sekolah, masjid dan universitas (Abdurrahman Al- Bagdadi,1996: 103). 

Tetapi di era globalisasi ini, media dan sarana pendidikan telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, itu ditandai seiring perkembangan 

zaman dengan bermunculannya surat kabar, majalah, radio, televisi, 

bioskop, kaset, video, projector, hp, komputer dan laboratarium yang 
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canggih, juga hasil- hasil ilmu dan teknologi lainnya yang berkaitan 

dengan sarana pendidikan. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan membahas 

terkait media televisi. Kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti ‘tengah’, perantara atau pengantar. Dalam bahasa 

Arab, media adalah parantara ( ئلوسا   ) atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun komdisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan,keterampilan dan sikap (Azhar Arsyad,1996: 3). 

Menurut Assocation For Education and Communication Technologi 

(AECT), media ialah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses 

penyaluran informasi.( Ahmad Sabri, 2007: 107) . Gagne (1970) 

menyatakan media adalah berbagai jenis kompenen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya belajar. Briggs (1970) berpendapat  

bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan 

dapat merangsang siswa untuk belajar ( Sadirman, 2002: 6).  Media 

adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran ( chennel) untuk 

menyampaikan pesan (message) atau informasi dari suatu sumber 

(resourse) kepada penerimanya (receiver) ( Soeparno, 1988:1).  

Dari beberapa pengertian media yang telah disebutkan di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa media adalah suatu alat yang dapat 
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memberikan atau menyampaikan informasi baik secara aktif maupun pasif 

kepada masyarakat luas dimuka bumi ini. 

 Televisi berasal dari dua kata, yaitu tele dan visi atau vision. Tele 

yang mempunyai arti jauh, visi yang artinya pandangan dan vision yang 

artinya tampak. Jadi televisi bermakna pandangan jarak jauh atau televisi 

yang berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh ( Angga Bagus 

Prasetyo: 2009). Namun arti secara global adalah  sebuah alat media 

informasi audio visual satu arah. 

 Televisi merupakan perpaduan kekuatan teknologi radio dan film 

(audio visual) yang telah menyulap wajah dunia begitu dinamis karena 

dengan dengan kekuatan audio visual televisi benar- benar telah 

memanjakan para penggunanya dengan siaran yang disajikan. 

 Televisi  merupakan program khusus yang banyak dinikmati oleh 

banyak orang diseluruh dunia dengan menampilkan program yang sangat 

menarik, seperti Film- Film khusus dewasa, program musik, serta berita 

dan informasi lokal maupun internasional. 

Program media televisi adalah program khusus yang merupakan 

perpaduan kekuatan teknologi radio dan film yang dinikmati oleh banyak 

orang diseluruh dunia dengan menampilkan program yang sangat menarik 

untuk dilihat. Berita apa saja yang terjadi dibelahan bumi  ini dapat 

disaksikan di rumah sendiri dengan aman dan nyaman sesuai keinginan 

pemakainnya. 
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Televisi sekarang ini bukan lagi menjadi The Second God (Tuhan 
kedua), melainkan sudah menjadi The First God (Tuhan Pertama). 
Ia lebih ditaati manusia daripada Tuhan Yang Maha 
Menciptakan.(Fauzil Adhim, 2006:113) 
 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  

media televisi adalah suatu alat perantara yang dapat memberikan  

informasi, hiburan  kepada masyarakat sesuai apa yang menjadi 

keinginan dari penggunanya  yang disertai dengan gambar dan bentuk 

yang jelas dari informasi dan hiburannya serta sebagai media pendidikan. 

2. Fungsi media televisi 

Ahli komunikasi massa Harold D Lasswell dan Charles Wright 

(1954) menyatakan bahwa ada empat fungsi sosial media massa, yaitu:  

pertama, sebagai social surveilance. Pada fungsi ini, media massa 

termasuk media televisi, akan senantiasa merujuk pada upaya 

penyebaran informasi dan interpretasi seobjektif mungkin mengenai 

peristiwa yang terjadi, dengan maksud agar dapat dilakukan kontrol sosial 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan 

masyarakat bersangkutan. Kedua, sebagai social correlation. Dengan 

fungsi ini korelasi sosial tersebut, akan terjadi upaya penyebaran informasi 

yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok 

sosial lainnya. Begitupun antara pandangan-pandangan yang berbeda, 

agar tercapai konsensus sosial. Ketiga, fungsi socialization. Pada fungsi 

ini, media massa selalu merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai luhur 

dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau dari satu kelompok ke 



29 
 

kelompok lainnya. Keempat, fungsi entertainment. Agar tidak 

membosankan, sudah tentu media massa perlu juga menyajikan hiburan 

kepada khalayaknya. Hanya saja, fungsi hiburan ini sudah terlalu 

dominan. 

Berbagai literatur tentang media menyatakan, pers atau media 

memiliki berbagai macam fungsi. Menurut Satrio Arismunandar (2008) 

mengatakan  fungsi media adalah: 

1) Menyiarkan informasi ( to inform), baik informasi tentang peristiwa 

yang terjadi, gagasan, ataupun pikiran orang. Orang menonton siaran 

berita di media televisi terutama karena ingin mencari informasi. 

2) Mendidik (to educate). Lewat pemberitaan dan program- programnya 

pengelola media televisi mencoba memberi pencerahan, 

mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pemirsanya. 

3) Menghibur (to entertain). Hal- hal yang bersifat menghibur sering kita 

temukan di media televisi, seperti: berita seputar selebritis, film, 

sinetron, pertunjukan musik, lawak, dan sebagainya. 

4) Mempengaruhi (to influence). Media yang independen dan bebas 

dapat mempengaruhi opini public dan melakukan fungsi control sosial 

(social control).  

Bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun   tentang 

Penyiaran, disebutkan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi 

massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan 
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yang sehat, control dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga 

mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.  

Berkaitan dengan fungsi televisi, tidak semua fungsi televisi yang 

telah disebutkan di atas dibutuhkan pada waktu bersamaan. Karena 

tujuan menonton televisi pada setiap orang berbeda- beda, tergantung 

pada usia, jenis kelamin, minat, pekerjaan, situasi, suku atau etnis, 

kepercayaan atau apa yang menjadi kebutuhannya. 

Kebanyakan anak biasanya lebih menyukai film kartun, remaja 

menyukai acara- acara yang menampilkan gaya hidup yang hedonis dan 

individualis serta konser musik papan atas yang lagi naik daun dan tak 

ketinggalan infotainment yang mengumbar aib selebritis. Ada juga yang 

senang dengan film- film dokumenter yang menampilkan kehidupan  atau 

liputan budaya yang unik,  ada jua senang pada program debat 

perpolitikan terkait fakta yang lagi membuming. Para pedagang dan 

pengusaha, tentunya akan  mengikuti berita- berita seputar situasi harga 

kebutuhan pokok. Untuk yang ingin meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan ajaran agamanya akan mencari siaran yang bernuansa religius. 

Dari berbagai penjelasan di atas terkait fungsi media, pada 

dasarnya media televisi ketika kita kembalikan kepada fungsinya yang 

semestinya maka akan memberikan sumbangsi yang besar bagi 

masyarakat luas dalam menumbuhkembangkan kreativitas khususnya 

pada anak serta akan memberikan informasi yang luas yang belum tentu 

didapatkan di dunia pendidikannya. Tapi fakta berkata lain, tayangan 
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televisi pada saat sekarang ini sudah jauh dari undang- undang penyiaran 

dan meninggalkan fungsinya. 

3. Pengaruh media televisi 

 Tidak semua siaran media televisi akan berdampak negatif, namun 

terdapat juga dampak positif terhadap penggunanya apabila acaranya 

bernuansa pendidikan dan pembangunan. Namun pada kenyataannya 

siaran- siaran  media televisi pada saat ini lebih banyak mengarah kepada 

hal yang buruk (dampak negatif). 

a. Dampak positif dari tayangan media televisi 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa dampak 

positif media televisi adalah sebagai media informasi dan ilmu 

pengetahuan serta teknologi yang amat vital bagi kehidupan 

masyarakat. 

Dampak positif dari tayangan tersebut akan diperoleh apabila 

acaranya bernuansa pendidikan dan pembangunan, seperti yang 

diungkapkan dalam pendapat berikut bahwa: ”Manfaat yang dipetik 

dari kemajuan teknologi audio visual adalah apabila ingin menjadi 

petani, peternak, pengarang, dan pelukis semuanya dapat diperoleh 

melalui media televisi (BP- 4, 1991: 16)  

Media televisi juga akan banyak menghasilkan perubahan yang 

kita anggap sepele sebagai contoh perubahan terhadapp perilaku 

membeli kertas tisu mungkin sangat dipengaruhi oleh media, jadi 

fungsi terpenting dari setiap media adalah menggerakkan (activating) 
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menggerakkan konsumen untuk mengambil tindakan. Media berusaha 

mengajak pemirsa membeli produk tertentu. 

Pemanfaatan media audi visual ini tentu dimaksukan untuk  

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar (Rusdi 

Tompo,2007). Sehingga anak- anak dengan media itu diharapkan lebih 

mampu mengembangkan daya nalar serta daya imajinasinya. 

Menumbuhkan apresiasi anak terhadap berbagai kemajuan dalam 

semua bidang kehidupan terutama yang terpenting adalah 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Kemudian pendapat lain (Muna, 1998:16) dalam bukunya “ 

Hati- hati Terhadap Media yang Merusak Anak ” dikatakan bahwa 

pengaruh media dalam pembangunan adalah: 

1) Dari segi pendidikan, dapat membantu memberantas buta 

wawasan pendidikan pada sebagaian pelajar, dapat memotivasi 

belajar anak,sehingga menyenangi membaca dan menulis, dapat 

memberikan informasi yang sedang berkembang terkait pendidikan, 

serta tidak gagap teknologi atau ketinggalan zaman. 

2) Dalam pembinaan keluarga,  melalui media televisi yang sehat 

dapat berperan serta  dalam pembinaan keluarga seperti 

membantu memecahkan masalah keluarga, membentuk keluarga 

yang sakinah. Juga dapat memberikan obat anti virus terhadap 

pemikiran jahiliyah yang sedang merajalela dewasa ini dan 
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memberikan bekal kepada putera puteri  agar bisa menjadi 

generasi yang shaleh dan shalehah yang nantinya akan menjadi 

pejuang Islam. 

 Dampak positif tersebut di atas dapat dirasakan apabila 

dipegang dan dikelolah oleh orang- orang yang beriman dan 

terpercaya sehingga sesuai dengan prinsip akhlaq ummat, seimbang 

antara kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan firman- Nya 

dalam QS Ibrahim, (14): 24- 25. 

 
     

   
   

   
   

    
    

   
   

Terjemahnya: 

 Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) kelangit. Pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya, Allah membuat 
perumpamaan- perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka 
selalu ingat (Depag RI, 2005 : 259- 260). 
     

 Kalimat yang baik dalam ayat tersebut di atas adalah kalimat 

Tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan 

mencegah kemungkaran serta perbuatan yang tidak baik (Depag RI, 

2005 : 259). 
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 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna kalimat 

yang baik dalam ayat tersebut dalam konteks siaran media televisi  

apabila tayangan yang ditayangkan melalui layar kaca yang disaksikan 

oleh masyarakat luas tanpa memperhatikan usia, maka tayangan yang 

disajikan haruslah tayangan yang bernuansa pendidikan dan 

pembelajaran yang bersifat agamais seperti ceramah, sejarah 

perkembangan Islam, shirah nabawiyah, qiraah Al- Qur’ an dan acara- 

acara lain yang dapat membawa manfaat dan pengaruh positif bagi 

kehidupan masyarakat luas. 

b. Dampak Negatif dari tayangan media televisi 

Dampak negatif media televisi, sungguh lebih banyak 

dibandingkan dengan dampak positifnya. Hal itu disebabkan karena 

tayangan yang disajikan adalah tayangan yang kurang mendidik, 

bahkan merusak. Lebih parahnya lagi saat ini siaran- saran televisi 

lebih banyak menyajikan mistik dan tahayyul serta maqic- maqic mulai 

dari orang dewasa hingga anak- anak. Tayangan tersebut pada 

dasarnya cenderung mengeksploitasi kekuatan manusia sehingga 

berdampak terhadap aqidah anak dan akan terpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa anak yang jauh dari nilai- nilai ajaran Islam. 

Televisi lewat tayangan film anak akan banyak menghadirkan 
fantasi dan ilusi, mengurangi daya nalar anak karena penyelesaian 
masalah yang begitu mudah, tidak logis dan ilmiah, serta tanpa 
usaha keras berkat kehebatan fantastis yang dimiliki tokoh cerita. 
Akibatnya anak menjadi malas belajar, pasif dan memiliki sikap 
yang keliru mengenai berbagai hal.(Bu Kasur dalm Rusdi Tompo, 
2002:iii). 
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Dari berbagai macam dampak  media televisi yang telah 

diuraikan di atas, ternyata media televisi lebih banyak mendatangkan 

kemudaratan dibandingkan kemaslahatan padahal manusia itu dalam 

hidupnya senantiasa diperintahkan untuk banyak beramal saleh bukan 

malah sebaliknya. 

Banyak orang mengibaratkan menonton media televisi sama 

dengan mengkomsumsi makanan. Apabila makanan yang kita makan 

tidak mengandung cukup nilai gizi, maka akan kurang manfaatnya. 

Demikian pula, bila kita makan secara berlebihan maka juga akan tidak 

baik untuk kesehatan. Karena itu sangat dianjurkan bagi setiap orang, 

apalagi anak- anak untuk membatasi diri dalam mengkomsumsi televisi 

atau istilahnya diet televisi atau menonton televisi yang dapat 

mendatangkan manfaat bagi yang menontonnya. 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian prestasi belajar 

Setiap ummat manusia yang menginginkan kemuliaan dan 

kedudukan yang tinggi dihadapan Allah Swt serta menjadi orang yang 

berguna di masyarakat, maka salah satu cara yang harus dilakukan 

adalah dengan melaksanakan aktivitas belajar. Kegiatan belajar  

merupakan kegiatan yang paling pokok karena dengan belajar kita akan 

mengetahui seseatu yang awalnya belum diketahui dan akan membentuk 

pemahaman seseorang. Dalam pandangan Al- Qur’an interaksi belajar 
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terjadi ketika wahyu pertama diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi 

Muhammad Saw dalam QS. Al- ‘Alaq (96): 1-5 yang berbunyi: 

   
    
    
   
    
     

   
 

Terjemahannya:  

  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  Bacalah, 
dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya (Depag RI, 2005 : 598). 

   

Ayat tersebut di atas, Allah Swt memerintahkan kepada nabi 

Muhammad Saw agar membaca, yang dibaca itu obyeknya yang 

bermacam- macam dan mengandung pesan antalogis tentang sumber 

ilmu pengetahuan. Selain itu ayat tersebut juga mengandung perintah 

agar manusia memeliki keimanan. 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata 

yakni prestasi dan belajar. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda 

yaitu “prestatie”. Kemudian dalam bahasa indonesia menjadi prestasi yang 

berarti hasil usaha. 

Makna prestasi belajar sangat sulit untuk memberikan pengertian, 

karena banyak kegiatan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk 

mendapatkan prestasi semuanya tergantung dari profesi dan kesenangan 
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masing- masing individu, tergantung kegiatan mana yang akan digeluti 

secara optimal untuk mendapatkan prestasi tersebut. Dari kegiatan 

tertentu yang digeluti untuk mendapatkan prestasi, muncullah berbagai 

pendapat dari para ahli tentang prestasi sesuai keahliaan masing- masing. 

WJS Poerdarminta berpendapat, bahwa prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainnya). (W.J.S. 

Poerdarmita, 1976: 768). 

Mas’ud Khasan Abdul Khaer, prestasi adalah apa yang telah 

diciptakan, hasil dan pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja (Syaiful Bakri Djamarah, 1994:20). 

Nasrun harahap dan kawan- kawan, menjelaskan bahwa prestasi 

adalah penilaian pendidikan tentang pelajaran yang disajikan kepada 

mereka serta nilai- nilai yang terdapat dalam kurikulum GBPP 1994:24. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia prestasi berarti hasil yang telah 

dicapai. 

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa prestasi 

adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil kerja atau usaha yang 

dilakukan dengan penuh keuletan. 

Sedangkan defenisi belajar menurut beberapa ahli adalah 

Menurut Surya (1997:9) dalam Tohirin ( 2005) 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu peruban tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 
dalam interaksi dalam lingkungannya.  
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Menurut Dalyono ( 1997: 49) dalam bukunya  “Psikologi 

Pendidikan” menyatakan: 

Belajar adalah suatu  usaha atau kegiatan yang bertujuan 
mengadakan perubahan didalam diri seseorang, mencakup 
perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan sebagainya.  

  

Chaplin (1972) dalam Dictionary of psychology membatasi belajar 

dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi: 

“...Acquisition of any relatively permanent change in behavior as 
aresult   practice and experience, Belajar adalah perolehan 
perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan 
dan pengalaman. Rumusan keduanya Process of acquiring 
responses as a result of special practice, belajar ialah proses 
memperoleh respons- respons sebagai akibat adanya latihan 
khusus (Muhibbin, 2003). 
 
Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

belajar yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan 

jenjang pendidikan, ini berarti bahwa berhasil atau tidak pencapaian tujuan 

pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh 

siswa baik ketika ia berada di sekolah, di lingkungan rumah maupun 

keluarganya sendiri. 

Dari beberapa pendapat para ahli  yang telah diuraikan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri, serta mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi.    
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Jadi setelah menelusuri uraian diatas mengenai pengertian prestasi 

dan belajar, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh seseorang dari aktivitas belajar secara berkesinambungan 

berupa perubahan dalam dirinya yang meliputi aspek pengetahuan, sikap 

dan psikomotorik yang diperolehnya dari latihan dan pengalaman serta 

akan berimplikasi pada sikap dan perilakunya. 

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Menurut ilmu jiwa dan ilmu pendidikan pada umumnya menjelaskan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan 

menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri anak didik), yang meliputi 

keadaan  atau kondisi fisik (faktor fisiologis) dan kondisi mental (faktor 

psikologis) anak didik dan  

b. Faktor eksternal (faktor dari luar anak didik) yang meliputi kondisi 

lingkungan disekitar anak didik yang bisa dikelompokkan menjadi 

faktor sosial dan non sosial. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya   

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi pelajaran. 

Selanjutnya di jelaskan lebih rinci : 

1) Faktor internal 



40 
 

Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu : 

 

 

a) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis atau kondisi fisik seseorang akan sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas belajar anak. Kondisi fisik anak yang 

sehat akan sangat lain pengaruhnya dibandingkan kondisi anak 

yang kurang sehat terhadap aktivitas belajar. Seseorang yang sakit 

akan mengalami kelemahan fisik, sehingga saraf sensoris dan 

motoris lemah untuk menerima rangsangan melalui indra dan tidak 

dapat diteruskan keotak. Penerimaan dan respon terhadap 

pelajaran akan berkurang, saraf otak tidak akan mampu bekerja 

secara optimal, mengelolah, memproses bahan pelajaran yang 

mengakibatkan  anak didik akan ketinggalan bahan pelajaran. 

Padahal pemikiran atau akal merupakan instrumen proses belajar 

mengajar (Abu Yasin 2004: 11). 

Begitu juga ketika seseorang mengalami cacat tubuh, baik itu 

cacat ringan seperti kurang pendengaran, penglihatan, gangguan 

psikomotor dan lain-lain atau cacat tetap (serius) seperti buta, tuli, 

bisu, hilang tangan dan kaki, tentu hal ini akan sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar anak. 

b) Faktor Psikologis 
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Belajar memerlukan kesiapan psikologis yang biasa juga 

disebut kesiapan mental anak didik. Di bawah ini akan diuraikan 

beberapa faktor yang dipandang sangat berpengaruh dalam proses 

belajar: 

(1) Kecerdasan (intelegensi)  

Kecerdasan atau intelegensi merupakan kata kerja atau kata 

keterangan. Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko- fisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan cara yang tepat (Reber, 1988). 

Seseorangan menunjukkan intelegensi ketika ia  bertindak 

atau berbuat dalam suatu situasi ssecara intelegent/ cerdas atau 

bodoh, intelegensi seseorang akan tampak ketika mereka 

melakukan sesuatu atau bertindak. 

Selanjutnya Woodworth dalam (Alisuf, 1996: 116) 

mengemukakan bahwa intelegensi ini erat hubungannya dengan 

intelek atau pengetahuan, tetapi bukan berarti intelegensi ini 

merupakan kuantitas pengetahuan yang di miliki seseorang, 

melainkan intelegensi merupakan kemampuan/ kecakapan 

intelektual yang berdaya guna dan berhasil guna menghadapi atau 

bertindak dalam situasi menyelesaikan masalah atau tugas, 

misalnya dalam mencatat, membaca, mengarang, menghadapi 

ujian, memecahkan masalah atau tugas, menyatukan dorongan 

jiwa dan sebagainya. 
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Dengan kata lain intelegensi itu merupakan kemampuan 

untuk  masalah atau  melaksanakan tugas yang taraf kualitas 

kemampuannya diukur dengan kecepatan, ketepatan, dan 

keberhasilan dalam melaksanakannya. 

Intelegensi sebagai suatu kemampuan bukan hanya dapat  

diwujudkan setelah manusia menjadi dewasa atau setelah potensi 

intelegensi berkembang, tetapi kemampuan intelegensi tersebut 

dapat difungsikan pada taraf kehidupan atau perkembangan yang 

lebih dini yaitu pada masa kanak- kanak, semenjak bayi mengalami 

proses perkembangan. 

Dengan demikian intelegensi sebagai kemampuan mentalitas 

individu dapat berupa kemampuan potensial atau bawaan yang 

akan sebagai real/ acquired sebagai hasil perkembangan 

merupakan  kemampuan nyata untuk berbuat atau bertindak dan 

memecahkan maupun yang real semuannya berfungsi sebagai 

kemampuan individu yang aktual untuk menyesuaikan diri dengan 

segala situasi atau masalah yang dihadapi  oleh individu. 

Dalam proses perkembangan dan kehidupan sehari- hari 

tampak adanya perbedaan kemampuan dalam melaksanakan 

kegiatan- kegiatan yang memiliki intelegensi yang tinggi akan 

mampu dengan cepat dan berhasil dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas- tugasnya, tetapi seseorang yang kurang atau 

rendah intelegensinnya pada umumnya kurang mampu sehingga 
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lambat atau sulit dan kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas- 

tugasnya, intelegensi sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

mental anak. Oleh karena itu, intelegensi juga berpengaruh 

terhadap tempo belajar dan kualitas prestasi hasil belajar. Cepat 

lambatnya tempo siswa dalam menerima dan menyerap pelajaran 

dipengaruhi tingkat intelegensinya, demikian pula tinggi rendahnya 

prestasi belajar yang dicapai juga sangat tergantung kepada taraf 

intelegensinya. 

(2) Minat 

 Secara sederhana minat (intereset) berarti kecenderungan & 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu 

(Reber, 1988). Minat diartikan sebagai kecenderungan  yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam belajar 

dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar anak didik 

dalam bidang- bidang studi tertentu, tidak adanya minat seseorang 

terhadap sesuatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Jadi 

minat adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara terus 

menerus yang akan menimbulkan rasa senang.  

Minat merupakan dorongan dari naluri yang fitri dari manusia, 

namun bisa pula dorongan dari pemikiran yang disertai perasaan 

kemudian menggerakkanya menjadi suatu amal (Latifa Musa,1996: 

30). Minat hanya muncul dari dorongan peasaan tanpa pemikiran 

mudah berubah sesuai dengan perubahan perasaannya. Perasaan 
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yang tidak dikendalikan oleh daya pikir, mudah berubah sesuai 

dengan perubahan lingkungan, fakta yang dihadapinya dan lain- 

lainnya. Oleh karena itu pendidikan Islam bersifat mengarahkan 

dan menjaga minat tersebut agar senantiasa sesuai dengan 

pandangan hidup islam. Dalam hal ini minat dapat diprogram dan 

diarahkan sesuai dengan pandangan hidup islam. 

(3) Bakat 

Secara  umum bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang (Chaplin, 1972: Reber, 1988). Bakat adalah 

potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap 

individu mempunyai bakat yang berbeda- beda. Bakat merupakan 

kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dikembangkan dan dilatih. Setiap individu memiliki bakat dalam 

dirinya dalam artian ia memiliki potensi untuk mencapai prestasi 

sesuai dengan kapasitas kemampuan masing- masing. 

Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar 

bidang studi tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengalaman 

dan dorongan atau motivasi agar bakat itu  dapat terwujud. 

Misalnya, seorang anak yang memiliki keahlian dibidang arsitek, 

dan diberi kesempatan untuk mengembangkannya, maka bakat 

tersebut akan mudah dikembangkan dan terealisasi. 
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Belajar pada bidang studi yang sesuai dengan bakat yang 

tinggi atau yang di milikinya, disebut dengan orang yang berbakat. 

Orang yang berbakat ditandai dengan ciri- ciri antara lain: 

(a) Memiliki cita- cita yang tinggi ( great ideas ). 

(b) Selalu mempunyai dorongan ingin tahu terhadap sesuatu. 

(c) Kemampuan untuk bekerja secara independent. 

(d) Seleksi jawaban yang sukar dalam menghadapi masalah. 

(e) Kemampuan untuk mengadakan generalisasi. 

Dalam pandangan islam, otak sebagai salah satu unsur yang 

menyusun akal ( potensi berfikir) manusia (Latifa Musa, 1996: 30). 

Dilihat dari segi anatominya  manusia memiliki otak yang sama dan 

tidak berbeda dari segi individunya. Setiap otak manusia memiliki 

daya fikir teerhadap sesuatu yang di tunjang oleh empat unsur yaitu 

otak sendiri, informasi yang diperoleh, fakta yang dapat ditangkap 

indera dan panca indera  (Abu Yasin, 2004: 11).  Tidak ada bakat 

khusus pada otak manusia yang tidak terdapat pada manusia yang 

lainnya. Perbedaan pada otak manusia  hanyalah dalam kekuatan 

nalar dan kekuatan daya serap manusia. Kekuatan ini tak ubahnya 

seperti kekuatan yang terdapat dalam mata ketika melihat sesuatu 

atau telinga dalam mendengarkan sesuatu. Oleh karena itu, setiap 

orang dapat di beri pengetahuan apaun. Otak memiliki bakat untuk 

memahaminya.  

(4) Motivasi 
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Menurut Mc. Donald dalam (Sadirman, 2000: 71- 72) 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan menuelnya ”feeling”  dan di dahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian tersebut diatas 

mengandung tiga elemen penting yaitu: 

(a) Bahwa motivasi itu mengalami terjadinya perubahan energi 

pada diri  setiap individu  

(b) Motivasi ditandai dengan munculnya  rasa dan feeling 

(c) Motivasi akan ditanggung karna adanya tujuan 

Dengan ketiga elemen diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

motivasi itu sebagai yang kompleks, motivasi akan menyebabkan 

terjadinya suatu peubahan energi yang ada pada diri individu. 

Sehingga akan berhubungan dengan persoalan gejala kejiwaan, 

perasaan dan emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan 

sesuatu. Semua itu di dorong karena adanya tujuan, kebutuhan dan 

keinginan. 

Motivasi sebagai faktor inner (bathin) berfungsi menimbulkan, 

mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar, motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga 

semakin besar motivasi akan semakin besar kesuksesan 

belajarnya. Seseorang yang memiliki motivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan  kegiatan belajar. 

Seseorang yang memiliki intelegensi cukup tinggi boleh jadi gagal 
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karena kekurangan motivasi. Karena hasil belajar itu akan optimal 

kalau ada motivasi yang tepat. 

Motivasi  merupakan dorongan yang ada dalam individu, 

tetapi munculnya motivasi yang kuat atau lemah,  dapat ditimbulkan 

oleh rangsangan dari luar. Dalam konteks ini, secara umum 

motivasi itu dibedakan atas dua macam, yaitu motivasi intristik, 

yakni motif yang ditimbulkan dalam diri orang yang bersangkutan, 

tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Keadaan yang berasal 

dari dalam diri anak didik sendiri yang dapat mendorong melakukan 

kegiatan belajar termasuk dalam hal motivasi intrinsik ini adalah 

perasaan menyenangi materi dan kebutuhan terhadap materi 

tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

timbul akibat rangsangan dari luar atau adanya bantuan dari orang 

lain  hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang 

juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan  guru, yang dapat 

mendorong siswa/ anak didik untuk belajar. Kekurangan atau 

ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun yang 

bersifat didik dalam proses pembelajaran materi- materi pelajaran 

baik disekolah maupun dirumah. 

Dalam prespektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih 

signifikan bagi siswa adalah motivasim intrinsik karena lebih murni 

dan langgeng serta tidak tergantung pada dorongan dan pengaruh 

orang lain. 
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Motivasi itu penting, mengingat ketika dorongan kebajikan 

dalam jiwa manusia itu kuat, maka perbuatan baik dan tindakannya 

kuat, semuanya akan menolongnya untuk melemahkan dorongan 

keburukan dalam jiwanya. Dengan begitu, keburukan akan lenyap 

hingga musna.  

2) Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal adalah faktor penunjang dalam berlangsungnya 

faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Faktor eksternal 

yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu: 

a) Faktor lingkungan sosial 

Kondisi lingkungan juga  mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Lingkungan fisik/ alam termasuk didalamnya adalah keadaan suhu, 

kelembaban, kepengapan udara dan sebagainya. Sedangkan yang 

menyangkut tentang lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia 

maupun hal- hal lainnya, juga dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. Misalnya, seseorang yang sedang belajar untuk memecahkan 

soal yang rumit membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan akan 

terganggu bila ada suara mesin pabrik, hiruk- pikuk lalu lintas dan 

sebagainya. 

Mutu, makna dan efektivitas belajar sebagian besar tergantung 

pada kerangka sosial tempat belajar itu berlaku bagi individu (J.P 

Simanjuntak, 1975: 212) 
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Dalam pendidikan faktor lingkungan sosial disebutkan adanya 

tiga pusat pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini adalah tempat 

berlangsungnya pendidikan anak didik. 

 

 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga adalah mereka yang paling dekat dengan anak didik 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak- anaknya serta family yang 

menjadi penghuni rumah. Lingkungan keluarga merupakan pusat 

pendidikan yang utama dan pertama. Pembinaan kepribadian, 

penguasaan dasar- dasar tsaqofah islam dilakukan melalui pendidikan 

dan pengalaman hidup sehari- hari dan dipengaruhi oleh sumber 

belajar yang ada dikeluarga,  Khususnya orang tua,ia mempunyai 

kewajiban mendidik anak- anaknya, itu di pertegas dinyatakan Allah 

SWT berfirman dalam QS. At- Tahrim (66): 6 yang berbunyi: 

  
   

  
  

  
    

    
     

  

Terjemahannya: 
 



50 
 

 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Depag RI, 
2005 : 561). 

 

Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

anak dalam belajar, karena orang tualah yang memelihara, 

membesarkan, dan mendidik anak- anaknya. Oleh karena itu tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, cara orang tua mendidik, besar 

kecilnya penghasilan, perhatian orang tua, kerukunan keluarga dan 

lain- lain sebagainya. Semua itu turut 

Mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Tetapi tak dapat 

dipungkuri, lingkungan keluarga dapat juga menjadi faktor penyebab 

kesulitan belajar yang pertama. 

b) Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah adalah faktor kedua yang turut 

mempengaruhi tingkat prestasi belajar siswa disekolah adalah guru. 

Guru  yang kurang  kualified, baik dalam penggunaan metode dan 

kurikulum dengan kemampuan anak, tentu akan mempengaruhi belajar 

anak didik. Apabila  

Gurunya kasar, pelit, kejam dan lain- lain tentunya anak didik 

menjadi kuarang acuh terhadap gurunya sehingga motivasi belajar 

menjadi lemah. Sebaliknya apabila gurunya baik, ramah, menjadi 
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teladan dan sebagainya tentunya anak didik menjadi termotivasi untuk 

belajar yang sungguh- sungguh. 

Pendidikan disekolah/ kampus pada dasarnya merupakan 

proses pendidikan yang diorganisasikan secara formal berdasarkan 

struktur hierarkis dan kronologis, dari jenjang taman kank- kanak 

hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan yang diterapkan 

secara berjenjang dan berlangsungnya proses pendidikan disekolah 

sangat tergantung pada keberadaan subsistem- subsistem lainnya 

guna untuk melancarkan kelangsungan proses pendidikan. 

c) Lingkungan masyarakat 

Hampir sama dengan pendidikan dikeluarga, pendidikan 

ditengah masyarakat juga merupakan proses pendidikan sepanjang 

hayat, khususnya berkenaan dengan praktek sehari- hari yang 

dipengaruhi oleh sumber belajar yang ada ditengah masyarakat, yakni 

bertetangga, teman pergaulan, lingkungan dan sistem nilai yang 

berjalan. Masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan 

berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan 

sampai kepada yang berpendidikan tinggi (Fuad ihsan,2003: 84). 

Keberhasilan anak didik dalam proses belajarnya juga sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sebagai tempat interaksi 

antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. 

Dari ketiga faktor penunjang pendidikan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan keluarga adalah faktor utama dan 
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pertama yang sangat mempengaruhi seorang anak didik karena 

dikeluargalah seorang anak didik menghabiskan waktunya untuk 

mendapatkan pelajaran utama dari keluarga terkhusus seorang ibu 

Keluarga ideal berperan menjadi wadah pertama pembinaan 

keislaman dan sekaligus membentenginya dari pengaruh- pengaruh 

negatif yang berasal dari luar. Setelah lingkungan keluarga barulah 

dilanjutkan kelingkungan sekolah sebagai faktor kedua yang sangat 

berpengaruh pada tingkat prestasi belajar siswa dan faktor yang ketiga 

adalah lingkungan masyarakat. 

b) Faktor lingkungan non sosial 

Faktor yang keberadaannya dan penggunaannya dicanangkan 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor- Faktor non sosial 

adalah gedung dan letaknya, fasilitas belajar, dan tempat belajar yang 

digunakan, yaitu: 

(a) Gedung dan letaknya  

Gedung dan letaknya harus memenuhi syarat- syarat standar. 

Jauh dari tempat keramaian seperti pasar, bengkel, pabrik dan lainnya 

yang dapat merusak konsentrasi dalam proses belajar. Selain dari itu, 

gedung dan letaknya harus memenuhi syarat didaktis, psikologis, 

maupun paedagogik. 

(b) Fasilitas belajar 
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Fasilitas belajar berupa alat- alat penunjang yang kurang 

lengkap akan berpengaruh negatif terhadap belajar anak didik. Dengan 

kata lain proses belajar akan kurang lancar tanpa penunjang.  

Proses belajar akan terganggu jikalau alat- alatnya tidak ada, 
semakin  lengkap alat- alat pelajaran akan semakin dapat orang 
tersebut belajar  dengan sebaik- sebaiknya. Sebaliknya kalau ada 
alat- alatnya tidak lengkap, maka  hal ini merupakan gangguan 
dalam proses belajar, sehingga hasilnya akan mengalami 
gangguan yang negatif.  (Bimo Walgito,1983:127)    

 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat penunjang 

belajar sangat penting dalam menunjang keberhasilan seseorang 

dalam meningkatkan prestasi belajar. 

 

(c) Tempat belajar 

Kriteria tempat belajar yang baik adalah harus tenang, tersendiri 

dan bersih. Dalam ruangan jangan  sampai ada hal- hal yang dapat 

menggaggu konsentrasi seseorang yang sedang belajar. Misalnya 

penerangan dalam ruangan, sinar matahari harus masuk sehingga 

ruangan tidak pengap dan lembab. 

3. Faktor pendekatan belajar 

a. Pendekatan pembelajaran 

Pendekata belajar yang dapat diajarkan mulai dari klasik- modern. 

Diantara pendekatan – pendekatan belajar yang dipandang representatif ( 

mewakili) yang klasik- modern ini adalah : 

1) Pendekatan Hukum Jost 
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Pendekatan hukum Jost menurut Reber (1988),  adalah siswa 

yang lebih sering mempraktekkan materi pelajaran akan lebih mudah 

mengingat kembali memori lama yang berhubungan dengan materi 

yang sedang ia tekuni. 

2) Pendekatan Ballard & Clanchy 

Pendekatan Ballard & Clanchy (1990), pendekatan belajar siswa 

yang pada umumnya  dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu 

pengetahuan ( Attitude to knowledge). Ada dua macam siswa dalam 

menyikapi ilmu pengetahuan, yaitu :  

(a)  Sikap melestarikan apa yang sudah ada ( conservingh). 

Bersifat conserving, menggunakan pendekatan belajar “ 

reproduktif”  yang bersifat menghasilkan kembali fakta & informasi.  

(b)  Sikap memperluas (exterving), biasanya menggunakan 

pendekatan belajar “analisis” (berdasarkan penilaian & interpretasi 

fakta dan informasi). 

3) Pendekatan Biggs 

Menurut hasil penelitian Biggs (1991), pendekatan belajar siswa 

dapat dikelompokkan kedalam tiga protipe (bentuk dasar), yakni: 

(a)  Pendekatan Surface (permukaan/ bersifat lahiria), ingin 

belajar karena   dorongan dari luar (ekstrinsik) karena takut tidak 

lulus dam mengakibatkan rasa malu. Gaya belajar yang santai 

asal hafal dan tidak mementingkan pemahaman. 
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(b)  Pendekatan deef (mendalam), biasanya mempelajari materi 

karena memang dia tertarik dan merasa membutuhkannya 

(instrik). Oleh karena itu gaya belajarnya serius dan memahami 

materi secara mendalam. 

(c)  Pendekatan achieving ( pencapaian prestasi belajar), pada 

umumnya dilandasi oleh motif ekstrinsik yang beciri khusus yang 

disebut ego- enhancement yaitu ambisi pribadi yang besar dalam 

meningkatkannya prestasinya. 

 

 

b. Ragam metode belajar 

1) Metode SQ3R 

SQ3R pada prinsipnya merupakan singkatan langkah- langkah 

mempelajari teks yang meliputi: 

a) Survei, maksudnya memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi 

seluruh teks; 

b) Question, maksudnya menyusun daftar pertanyaan yang relevan 

dengan teks; 

c) Read, maksudnya membaca teks secara aktif untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang telah tersusun; 

d) Recite, maksudnya menghafal setiap jawaban yang telah 

ditemukan; 
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e) Review, maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban atas 

pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. 

2) Metode PQ4R 

Metode belajar lain yang dipandang dapat meningkatkan kinerja 

memori dalam memahami substansi teks adalah metode ciptaan 

Thomas & Robinson (1972) yang disebut PQ4R singkatan dari 

Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review. 

3) Upaya-upaya untuk meningkatkan Prestasi belajar 

Upaya untuk meningkatkan prestasi belajar, strategi dan 

informasi tentang cara-cara belajar yang baik dan efektif terlebih 

dahulu harus dikuasai, atau paling tidak dipahami. Karena tidak dapat 

dipungkiri, banyak mahasiswa yang gagal atau tidak mendapat hasil 

yang baik dalam mata  kuliah (pelajarannya), karena sebagian besar 

tidak mengetahui cara belajar yang baik dan efektif. Kebanyakan 

mereka hanya membaca dan menghafal pelajaran tertentu. 

Seperti diketahui belajar itu sangat kompleks, karena 

memerlukan kecakapan, perhatian serta konsentrasi yang tinggi. 

Walaupun pada dasarnya kecakapan dan kemampuan dalam belajar 

itu berbeda secara individual, namun ada beberapa petunjuk- petunjuk 

itu dengan sendirinya akan menjamin suksesnya mahasiswa. Sukses 

hanya mencapai berkat usaha keras, tanpa usaha tak akan tercapai 

sesuatu apa pun sebagaimana dalam kaitannya untuk mencapai hasil 

belajar yang optimal. 
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Menurut  (Abu Ahmad: 1997: 26) jenjang kebutuhan primer 

manusia yang harus dipenuhi, yakni : 

a) Kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan jasmani manusia misalnya 
kebutuhan akan makan, minum, tidur, istirahat dan kesehatan.  

b) Kebutuhan  akan keamanan, yaitu manusia membutuhkan 
ketentraman dan keamanan jiwa, perasaan kecewa, dendam, takut 
akan kegagalan, ketidakseimbangan mental dan keguncangan- 
keguncangan emosi yang lain dapat menggangu kelancaran belajar 
seseorang. 

c) Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta, yaitu manusia dalam 
hidupnya membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, saudara 
dan teman- teman yang lainnya. 

d) Kebutuhan akan status tiap orang akan berusaha agar 
keinginaanya dapat berhasil. 

e) Kebutuhan self- actualisation belajar yang efektif dapat diciptakan 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan image seseorang. 
 

Seperti dijelaskan diatas, untuk mencapai hasil yang optimal 

dalam belajar, maka harus menggunakan stragesi belajar yang tepat. 

Menurut (Syaiful Bahri Djamarah 1994: 56) beberapa petunjuk tentang 

tata cara belajar yang baik dan efektif antara lain: 

a) Keadaan jasmani 

Belajar memerlukan tenaga ekstra, maka untuk mencapai hasil 

yang baik diperlukan keadaan jasmani yang sehat. 

b) Keadaan emosional dan sosial 

Keadaan pikiran, emosional ketika hendak belajar harus dalam 

keadaan konsentrasi dan penuh perhatian.  Begitu pula dengan 

lingkungan sosial baik dalam keluarga maupun sekitarnya. 

c) Keadaan lingkungan 
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Tempat belajar hendaknya tenang, jauh dan hiruk pikuk lalu lintas 

dan industri lainnya. 

d) Memulai belajar 

Terkadang pada saat memulai belajar, biasa timbul keengganan, 

olehnya itu harus diatasi dengan memotivasi diri untuk belajar tepat 

pada waktunya. 

e) Pupuk sikap optimis 

Adakah persaingan dengan diri sendiri secara optimis, niscaya 

prestasi akan meningkat dan memuaskan 

 

 

f) Belajar keras tidak merusak 

Yang dimaksud merusak disini adalah menggunakan waktu tidur 

Untuk belajar, mengurangi waktu istirahat akhirnya akan merusak 

badan. 

g) Cara mempelajari buku 

Sebaiknya sebelum masuk kedalam isi buku, terlebih dahulu kita 

Coba memperoleh gambaran tentang isi buku yang hendak dibaca. 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini sangat panting sekali guna menemukan titik 

perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai 

sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan daiam penelitian ini. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hasnani (2013) dengan judul 

“Pengaruh Film Kartun Terhadap Perkembangan Prilaku Murid SD Negeri 

Tombo-Tomboio Kecamatan Banakala Kabupaten Jeneponto”. Penelitian 

ini bertujuan mendeskripsikan bahwa ada kecenderungan murid SD untuk 

meniru-niru atau melakonkan film kartun yang mereka telah tonton di layar 

televisi, yang jika dicermati banyak meleset dan ajaran Islam yang 

sebenarnya. Karena akhlak yang tertanam dalam jiwa murid sudah jauh 

dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitupun dengan 

perkembangan daya pikir dan perilakunya mengalami perkembangan 

secara tidak norma) sebab senantiasa diliputi oleh khayalan-khayalan atas 

kebenaran isi dari film kartun tersebut, seperti Naruto. Menceritakan 

seorang atau sekelompok manusia perkasa mempunyai kepribadian 

sebagai pembela kebenaran sehingga menjadi idola dan sanjungan murid 

SD, bukan lagi Rasul, orang tua atau guru dijadikan sebagai teladan dan 

bahkan bisa membuat pelajarannya terlupakan yang tentunya pada 

akhirnya berpengaruh pada perkembangan daya pikir atau perilaku 

mereka. 

Sebagaimana dalam teori-teori perkembangan tanggapan anak dan 

perkembangan pengamatan terjadi adanya proses mengenai atau 

menguasai obyek atas stimulus yang datang kepadanya dengan 

menggunakan poien-si yang dimilikinya. Maka paniaslah kalau film kartun 

yang telah mereka tonton dalam layar televisi terkadang dicontoh atau 

dilakonkannya serta diceritakannya bersama dengan teman-temannya 
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baik dilingkungannya maupun disekolahnya. Karena potensi-potensi 

tersebut perlu diluruskan dan diarahkan kepada hal-hal yang berdampak 

positif dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam serta adat budaya yang 

baik. Sebab jika apa yang mereka tonton itu tidak uarahkan kepada hal 

positif, maka akan membawa pengaruh yang justru bukan mengarah 

kepada pengembangan perilakunya dan akan menjadikan anak itu 

menjadi pemalas, prestasinya bisa anjlok. 

D. Kerangka Fikir 

Media televisi merupakan aiat media informasi audio visual satu 

arah yang rnenyiapkan Sebuah program-prograrn khusus yang banyak 

dinikmati oleh banyak orang terutama dikalangan anak-anak dimana saja 

dengan menampilkan program yang sangat menarik, seperti fiim, musik, 

berita, informasi iokar maupun internasional. 

Media televisi memiliki dampak positif yaitu memperkaya informasi, 

memperluas wawasan dan memberikan hiburan namun disisi lain juga 

memiliki dampak negatif yakni mengeksploitasi waktu, tenaga dan pikiran 

terutama bagi anak pelajar sehingga mengakibatkan prestasi siswa 

menurun. Oleh karena itu harus ada upaya untuk mengatasi prestasi 

belajar siswa supaya tidak terdongkrak diakibatkan pengaruh media, 

diantaranya adalah harus memahami strategi pembelajaran yang efektif 

dan memberikan kebutuhan primer siswa supaya prestasinya dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan Bagan kerangka pikir dapat dilihat di 

bawah ini: 
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Gambar 1: Skema Kerangka Pikir 

DAMPAK TAYANGAN MEDIA TELEVISI 

Dampak Positif : 
1. Memperkaya 

informasi 
2. Memperluas 

wawasan 
3. Memberikan 

hiburan 

Dampak Negatif 
1. Mengeksploitasi 

waktu manusia 
2. Menguras tenaga 

dan pikiran 
manusia 

Upaya Mengatasi 
Prestasi Belajar 
1. Menguasai strategi 

pembelajaran efektif 
2. Memberikan 

kebutuhan primer 
anak 

PRESTASI SISWA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

kualitatif, yaitu peneliti berusaha memberikan gambaran secara sederhana 

tentang obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya. 

B.  Lokasi dan objek penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kabupaten Gowa.  Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah 

karena peneliti adalah guru di sekolah tersebut. Adapun yang menjadi 

objek penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kabupaten Gowa sebagai informan utama dan guru Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa, serta  orang tua 

siswa SMP Negeri 1 Tompobulu sebagai informan pelengkap. 

C.  Definisi Operasional  variabel 

 Untuk memudahkan pemahaman kita, dan menghindari 

kesalahpahaman dalam pembahasan tesis ini, maka penulis menganggap 

perlu mengemukakan  arti beberapa variabel yang terdapat dalam judul 

skripsi ini, 
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1) Pengaruh tayangan media televisi adalah dampak yang ditimbulkan 

dari sebuah siaran elektronik yang merupakan perpaduan kekuatan  

audio visual yang mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat luas dalam waktu yang cepat baik yang bersifat positif 

maupun yang bersifat negatif. 

2) Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai anak didik dari aktivitas 

belajar secara berkesinambungan sehingga tampak perubahan 

dalam dirinya yang meliputi pengetahuan, sikap dan psikomotorik . 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi 

operasional variabel Tesis ini adalah pengaruh   tayangan media televisi 

terhadap prestasi belajar atau hasil yang dicapai peserta didik dalam 

aktivitas belajar akan tampak dalam tingakah laku dan pengetahuan 

dalam kesehariannya. 

D. Populasi dan Sampel 

Penentuan jumlah populasi dalam suatu penelitian merupakan 

salah satu langkah yang penting, karena di dalam populasi diharapkan 

akan diperoleh sejumlah data yang berguna bagi pemecahan masalah. 

1) Populasi 

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan dilapangan tidak 

terlepas dari keadaan subjek yang hendak dijadikan sebagai sumber 

data yang biasa disebut dengan populasi. Penentuan sumber data 

tersebut tergantung pada masalah  yang akan diteliti. 
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Untuk mengantar penulis pada pemahaman terhadap suatau 

objek populasi penelitian dalam tesis ini,  maka terlebih dahulu penulis 

akan memberikan pengertian populasi berdasarkan rumusan para 

pakar, yaitu: 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) dalam bukunya 

megatakan bahwa  Populasi adalah keseluruhan objek yang penelitian. 

Menurut (Sugiyono 2005 :90), dalam bukunya ‘Metode penelitian 

administrasi’  menyatakan   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 
subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.  

 
Menyimak beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa populasi dalam sebuah penelitian 

adalah keseluruhan elemen atau aspek yang menjadi objek penelitian 

berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa sesuai kriteria yang 

ditentukan  oleh penulis. Oleh karena itu, populasi yang peneliti 

maksudkan adalah semua siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kabupaten Gowa tahun ajaran 2016- 207. 

2) Sampel 

Setelah menentukan populasi dalam penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan sampel. Penentuan sampel hanya 

sebagian kecil yang diambil dari populasi. Jadi, dalam penelitian tidak 

selamanya perlu meneliti secara keseluruhan populasi, karena hal 
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tersebut membutuhkan biaya yang banyak,  waktu yang agak lama dan 

pertimbangan keterbatasan lainnya. Oleh karena itu, diambil sebagian 

dari populasi yang ada sebagai wakil (sampel) yang akan diteliti 

dengan syarat bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh 

karekteristik populasinya.  

Berdasarkan permasalahan di atas, (Suharsimi Arikunto, 2006: 

131) mengemukakan bahwa sampel merupakan “Sebagaian atau wakil 

dari populasi yang akan diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila 

kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitian sampel” 

Menurut Joko Subagyo  (1999: 23), sampel adalah bagian dari 

populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2005:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Penentuan besarnya sampel yang penulis ambil adalah 10 % 

dari jumlah populasi, hal ini berdasarkan teori teori Suharsimi Arikunto 

bahwa: 

 Populasi yang subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika 
jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10- 15% atau 20- 25 
% atau lebih (Suharsimin Arikunto, 2006: 134). 

 

Adapun jumlah sampel yang akan diteliti di SMP Negeri 1 

Tompobulu Kabupaten Gowa adalah sebanyak 10 % dari jumlah 

siswa. Jumlah sampel penelitian yang peneliti ambil adalah Jumlah 

Siswa X 10 %. siswa sebagai informan utama. Teknik yang digunakan 
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dalam pengambilan sampel adalah sampel random sampling, yaitu 

pengambilan wakil atau penentuan sampel yang dilakukan dengan 

cara mencampur secara acak, sehingga semua subjek atau responden 

dianggap sama. 

E. Instrumen penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam 

peneliti karena berfungsi sebagai alat bantu agar kegiatan penelitian dapat 

berjalan secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, penulis 

menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara untuk 

teknik wawancara, serta angket atau kosioner sebagai instrumen untuk 

metode angket  atau kuisioner. 

F. Teknik Pengumpulan data  

Untuk kelengkapan data yang sistematis dalam pembahasan tesis 

ini, maka perlu dilakukan pengumpulan data. 

1. Observasi 

Observasi atau  biasa juga disebut pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Suharsimin Arikunto, 2006:  156). 

Jadi,Observasi dalam pembahasan ini, merupakan pengumpulan data 

dengan cara mengamati dan menggunakan komunikasi secara 



67 
 

langsung dengan sumber informasi (informan) tentang kondisi lokasi 

yang akan diteliti,keadaan pendidik, anak didik serta orang tua siswa. 

2. Angket 

Angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal- hal yang diketahuinya (Suharsimi 

Arikunto,2006 :151). Metode pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan tertulis dalam bentuk multiple choice kepada informan 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 

3. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog  yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Suharsimi Arikunto 2006: 155). Metode yang dilakukan 

dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan dengan para 

responden untuk memperoleh data, baik dengan menggunakan daftar 

pertanyaan ataupun percakapan bebas yang berhubungan dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang- 

barang tertulis. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data yang berhubungan dengan permasalahan secara langsung 

melalui dokumen- dokumen tertulis maupun arsip yang terdapat pada 

lokasi penelitian. 
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Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan dua sumber yakni: 

1. Data Primer, data yang dikumpulkan lewat metode angket dan 

interview atau wawancara langsung kepada objek analisis penelitian 

yaitu anak didik dan guru sekolah 

2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui referensi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang telah ada, data yang 

bersumber pada informan yang tidak berhubungan langsung dengan 

permasalahan penelitian, seperti tokoh masyarakat, aparat 

pemerintahan dan kepala sekolah beserta jajarannya. 

G. Teknik Analisis Data 

 Untuk mengelolah data menjadi sebuah pembahasan, maka 

peneliti menganalisis data dengan cara teknik analisis deskriptif kualitatif 

yaitu berusaha menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dengan teknik sebagai berikut:Teknik Analisis induktif adalah metode 

analisis data yang dimulai dari pembahasan yang bersifat khusus 

kemudian mengambil satu kesimpulan yang bersifat umum. 

1. Teknik analisis deduktif adalah  teknik analisis data yang di mulai 

dari pembahasan yang bersifat umum kemudian mengambil suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus.  

2. Teknik persentase (%) dalam hal ini penulis memberikan presentase 

dari hasil tabulasi angket dengan rumus: 

N

F
P  x 100% 
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Keterangan:  F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

       N : Nilai frekuensi banyaknya individu 

     P : Angka persentase. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa 

1. Selayang pandang SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa 

SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa adalah salah satu 

lembaga pendidikan formal di Kabupaten Gowa yang berdiri pada tahun 

1965. Sekolah ini merupakan sekolah percobaan dan juga merupakan 

sebagai salah satu sekolah unggulan yang berada di Kabupaten Gowa. 

Sekolah ini berlokasi  di Pendidikan No. 140 Dusun Daulu Kelurahan 

Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi- 

Selatan. Sekolah ini memiliki luas tanah/ lahan : 16100 m2 serta  akreditasi 

baik sekali. 

2. Visi dan misi 

SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa mempunyai visi dan 

misi yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan. Visinya adalah” 

Terwujudnya siswa yang berakhlaq mulia, cerdas, terampil, dan unggul 

dalam berprestasi” sedangkan Misinya adalah: 

1) Menumbuhkan perilaku yang berakhlak mulia dan bermoral 

keagamaan; 

2) Meningkatkan kualitas sistem Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif 

dan,  Menyenangkan (PAKEM); 
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3) Melaksanakan   model   pembelajaran  yang berorientasi pada 

ketrampilan  dan  kecakapan   hidup dengan   menggunakan     

teknologi dasar; 

4) Berperan aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan non 

akademik tingkat Kota, Provinsi dan Nasional; 

5) Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan 

masyarakat serta stage holder; 

6) Menumbuhkan perilaku yang berbudaya lingkungan bersih dan 

sehat. 

Tujuan dengan adanya visi misi di SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kabupaten Gowa adalah: 

1) Dapat berperilaku sesuai ajaran agama dan menjunjung tinggi 

budaya daerah; 

2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat 

Kabupaten; 

3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi; 

4) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat 

sekitar; 

5) Menjadi rujukan Sekolah Standar Nasional (SSN); 

6) Menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. 

MOTTO SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa adalah 

”Berakhlak, bersih, aman, kekeluargaan, harmonis, lingkungan asri dan 
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kualitas. Wujudkan budi pekerti mulia mengamalkan Budaya Islam Budaya 

permisi Budaya saling menghargai”. 

3. Keadaan guru 

Guru merupakan suatu komponen yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan, yang tugasnya adalah melaksanakan 

kegiatan mengajar, melatih, mendidik, dan mengembangkan kemampuan 

anak didik. Dalam proses pembelajaran di sekolah, peran guru sangat 

penting dan hendaknya mampu berfungsi sebagaimana orang tua yang 

mampu memahami, mengayomi dan memberikan perasaan aman kepada 

anak didik, serta memberikan teladan yang baik kepada anak didiknya. 

Sehingga, anak didik tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga 

memiliki pribadi yang islami atau akhlak yang mulia. 

 Keadaan guru di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa 

secara keseluruhan berjumlah 34 orang yang terdiri dari 27 orang yang 

pegawai negeri sipil dan 7 orang yang honorer. Dengan jumlahnya yang 

banyak akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak didiknya 

sebagai penganti orang tua di sekolah. Sedangkan dari jenjang 

pendidikannya sebagian besar strata satu. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1 

KEADAAN GURU SMP NEGERI 1 TOMPOBULU 

KABUPATEN GOWA 

No Nama Jabatan Pendidikan Ket 

1 Hj. Husniati Hs, MM Kepala Sekolah S2  

2 A. Awaluddin, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

3 Abdullah, A.Md Guru Mata Pelajaran S1  

4 Asriani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

5 Fitriani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

6 H. Ibrahim, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  

7 H. Nuhung, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  

8 Halfiayi, Guru Mata Pelajaran D1  

9 Hj. Frahmawita F, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

10 Hj. Hanika, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

11 Hj. Ramlah HL, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

12 Hj. Saenab, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  

13 Hj. Salmah. S, Dra Guru Mata Pelajaran S1  

14 Hj. Syamsinar, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  

15 Irawati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

16 Jamilah. A, A.Ma.Pd Guru Mata Pelajaran D1  

17 Marlina, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

18 Muh. Akhmad T, Drs Guru Mata Pelajaran S1  

19 Muh. Saleh, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

20 Murniati, SE Guru Mata Pelajaran S1  

21 Nurdin, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

22 Nurjannah, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  

23 Nursyamsi, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
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24 Raba Ali Guru Mata Pelajaran D1  

25 Rahmi Mardiana, S.Pd Guru BK S1  

26 Rosmala Dewi, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

27 St. Samsinar, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

28 St. Hafsah, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

29 Sukaenah, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

30 Sulkifli S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

31 Suriati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

32 Syamsuddin, S.Sos Guru Mata Pelajaran S1  

33 Tanti Agustina S, S.Pd Guru BK S1  

34 Wahyuningsih, S.Pd Guru BK S1  

Sumber Data : Tata Usaha SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa 

4. Keadaan Siswa 

Peserta didik adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari 

lingkungan pendidikan sebagai lembaga pembinaan ilmu pengetahuan. 

Sebab tanpa adanya pesrta didik proses belajar mengajar tidak dapat 

berlangsung dan tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Karena 

keberhasilan dan perkembangan sekolah dapat dilihat dari tingginya 

peserta didik yang ingin masuk ke sekolah tersebut apalagi dengan 

kualitas yang menjamin dunia akhirat. SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kabupaten Gowa memiliki 382 peserta didik tahun ajaran 2016/ 2017 yang 

terdiri dari kelas VII, VIII dan IX. Dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2 

Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Tompobulu  

Kabupaten Gowa T.P. 2016/ 2017 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki- laki Perempuan 

   1. VII. A 12 15 27 

   2. VII. B 17 9 26 

   3. VII. C 14 14 28 

   4. VII. D 10 15 25 

   5. VII. E 11 12 23 

   6. VIII. A 16 10 26 

7 VIII. B 13 13 26 

8 VIII. C 10 12 22 

9 VIII. D 8 14 22 

10 VIII. E 11 9 20 

11 IX. A 9 18 27 

12 IX. B 11 17 28 

13 IX. C 15 15 30 

14 IX. D 9 16 25 

15 IX. D 12 15 27 

 Jumlah 178 204 382 

Sumber data : Kantor Tata Usaha SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa 

5. Keadaan sarana dan prasarana 

 Selain guru, peserta didik yang menjadi penunjang lancarnya 

proses belajar mengajar di sekolah, maka sekolah juga mempunyai 

sarana prasarana yang sudah memenuhi kriteria sebagai penunjang 

kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik  

yang mencakup :           
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Tabel 3 

Buku Siswa 

 NO. JENIS BUKU 
JUMLAH JUDUL/ 

EKSAMPLAR 
KET 

1. Buku Teks Pelajaran   

 1.  Pendidikan Agama 508  

 2.  Bahasa Indonesia 508  

 3.  Pendidikan Kewarganegaraan 508  

 4.  IPA 508  

 5.  Matematika 508  

 6.  IPS 508  

 7   Muatan Lokal :   

 a.  Bahasa Daerah 508  

 b. Bahasa Inggris 508  

2. Buku Referensi/Sumber   

 1.  Kamus Benar Bhs. Indonesia 2  

 2.  Kamus Umum Bahasa Inggris 3  

 3.  Pendidikan Kewarganegaraan 2  

 4.  Ensiklopedi Matematika 80  

 5.  Ensiklopedia Sains 80  

 6.  Tek. Informasi & Komunikasi 7  

 Kamus Ungkapan Bhs. Ind 3  

 Kamus Pribahasa 3  

 Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 10  

 7   Muatan Lokal :   

   a.  Bahasa Daerah 6  

   b. Bahasa Inggris 6  

3. Buku Bacaan & Pengayan   

 1.  Buku Bacaan Fiksi 1.654  

 2.  Buku Bacaan Non Fiksi 756  

 3.  Juz Amma/ Alqur’an 30  

Sumber data : Kantor Tata Usaha SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa 
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Tabel 4 

Alat Peraga / Media 

 

NO. JENIS PERALATAN 
JUMLAH 
(Set/Unit) 

KETERANGAN 

1. Kit IPA 6 Set (Guru)  

2. Kit Matematika 1 Set  

3. 
Kit Bahasa Indonesia (Kartu 
Kata & Kartu Kalimat) 

2 Set 
 

4. Kit Bahasa Inggris 2 Set  

5. Kit IPBA 2 Set  

6. Peta Anatomi   

7. Torso Manusia 2 Set  

8. Kerangka Manusia 1 Set  

9. Mikroskop Siswa 5 Set  

10. Peta Dunia 5 Set  

11. Peta Asean 6 Set  

12. Peta Indonesia 2 Set  

13. Peta Provinsi (setempat) 1 Set  

14. Peta Kabupaten/Kota 1 Set  

15. Peralatan Olah Raga 5 Set  

16. Poster IPA 2 Set  

17. Ketersediaan Daya Listrik 4.400 Watt  

18. Alat Kelengkapan Senam 1 Set  

19. Komputer 25 Unit  

Sumber data : Kantor Tata Usaha SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa 
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Tabel 5 

Ruang-ruang pokok dan penunjang serta kondisinya 

No 
JENIS 

RUANG/ALAT 
JUMLAH 

MILIK 
BUKAN 
MILIK 

BAIK 
RUSAK 
RINGAN 

RUSAK 
BERAT 

RUSAK 
TOTAL 

JUM
LAH 

LUA
S 

1 Gedung 2 2 - - -   

2 Bilik/Ruang Kelas 15 15 - - -   

3 Kantor Kasek 1 - 1 - -   

4 UKS 1 - 1 - -   

5 Perpustakaan 1 1 - - -   

6 Rujab Kasek - - - - -   

7 Rujab Guru - - - - -   

8 Rujab Bujang. - - - - -   

9 Meja  Siswa 350 340 3 4 3   

10 Kursi Siswaa 370 335- 12 7 16   

11 Meja Perpustakaan 2 2 - - -   

12 Kursi Perpustakaan 2 2 - - 2   

13 Meja/Kursi Guru 35 35 - - -   

14 Lemari Kelas 15 15 - - -   

15 
Lemari 
Perpustakaan 

5 5 - - -   

16 Rak Buku 6 6 - - -   

17 Mushallah* 1 1      

Sumber data : Kantor Tata Usaha SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa 

 

Sarana dan prasarana yang diuraikan tersebut menjadi penunjang 

lancarnya proses pembelajaran, serta pencapaian kurikulum yang efektif 

dan efisien di SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Gowa. 
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B. Jenis tayangan media televisi dan pengaruhya  

Televisi saat ini sudah tayang 24 jam dari sejumlah stasiun penyiaran 

dengan program acara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan kita, yang 

begitu menarik dan sangat banyak menyita perhatian manusia dari segala jenis 

status, usia dan jenis kelamin. Sehingga wajar kalau dikatakan televisi telah 

menjadi “agama baru” dalam kehidupan karena dalam kenyataannya terlalu 

sering peran dan fungsi agama diambil alih oleh televisi. Setidaknya, selama ini 

agama berfungsi sebagai pelipulara dikala duka, menjadi pedoman dan cermin 

dalam bertingkah laku dan bersikap, tapi dengan adanya si kotak ajaib 

semuanya beralih padanya untuk menghilangkan pelipulara tersebut. Begitu 

halnya peran orang tua diambil alih oleh televisi, karena anak akan lebih senang 

mengikuti apa yang akan menjadi tontonanya di televisi   dibandingkan 

melakukan apa yang di perintahkan oleh orang tuanya. Dan yang lebih paranya 

sebagian dari mereka beranggapan menonton acara favorit di televisi adalah 

sebuah kewajiban, sebagaimana layaknya kewajiban beribadah dengan waktu 

yang sudah ditentukan.  

 Selama ini ajaran agama yang menjadi pedoman dalam hal bertingkah 

laku dan bertutur kata, maka di era yang serba modern ini dengan gaya hidup 

kapitalisme telah beralih fungsi ke televisi, simak saja mode pakaian dan model 

tingkah laku serta cara bertutur anak-anak dan remaja di sekitar kita. Dapat 

dipastikan, bahwa kesemuanya itu berawal dan bersumber dari hasil tayangan 

televisi. Baik itu melalui iklan komersial, kemasan sinetron, acara infotainment, 

maupun diperagakan langsung oleh sejumlah selebritis yang bertindak sebagai 

presenter dalam berbagai acara di televisi. 
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 Dengan adanya televisi dirumah pada dasarnya akan mengubah pola 

hidup anak secara drastis, sebelum adanya televisi kegiatan anak seputar 

makan, sekolah, bermain dan tidur. Kini, dengan adanya televisi jadwal aktivitas 

anak menjadi bertambah menonton televisi, makan, tidur dan bermain. Bahkan 

untuk anak- anak yang belum bersekolah, televisi mendapat porsi terbesar 

dalam kesehariannya, apalagi bagi orang tua yang masa bersikap apatis 

terhadap perkembangan daya kreativitas anak, menjadikan televisi sebagai 

pengganti kehadiran mereka dirumah. 

 Jenis tayangan televisi beranekaragam mulai untuk anak- anak sampai 

orang dewasa yang dapat disaksikan dengan mudah, cukup hanya dengan 

memencet tombol maka akan didapatkan siaran baru sesuai keinginan kita. 

  Ketika saya menanyakan kepada beberapa peserta didik jenis tayangan 

apa yang senantiasa menjadi tontonannya, mereka mengatakan 

 Dewi Sinta, Ayu, Erniwati, siswa kelas VII.A kompak mengatakan bahwa:  

 “Sinetron percintaan yang selalu saya nonton di rumah soalnya kalau 

sinetron filmnya bagus-bagus karena para pemain filmnya ganteng- ganteng 

dan kita juga bisa lihat gaya mereka berpakaian,model rambutnya dan lain- 

lain. ( 21 Juni 2016) 

 

 

Fitriani, siswa kelas VII.A mengatakan bahwa: 

“Kalau di rumah senang nonton film percintaan soalnya kalau film 

percintaan ceritanya seru dan bisa hilangin rasa bête, tapi kalau nonton 

itu (21 Juni 2016) 
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Dari hasil wawancara tersebut di atas dengan beberapa siswa, 

kebanyakan menyatakan jenis tayangan yang menjadi tontonannya adalah 

sinetron/film percintaan karena menampilkan sesuatu yang mengharukan yang 

bisa menghibur dan menghilangkan pelipu lara mereka kalau lagi bête. 

Ibu Yuni, orang tua siswa menyatakan bahwa: 

“Film yang anak saya sering nonton itu adalah sinetron atau film cinta-

cinta bukan yang lain, pulang sekolah, sore dan malam semua sinetron 

percintaan. (23 Juni 2016). 

 

Berdasarkan keterangan yang diberikan dari salah seorang orang tua 

siswa tersebut dapat diketahui bahwa anak-anak lebih menyukai sinetron yang 

bersifat menghibur dan ringan untuk dicerna sehingga pengarunyapun mudah 

diserap anak- anak yang nantinya akan menjadi sebuah khayalan buat anak dan 

anak akan membuka diri untuk bergaul bebas dengan orang lain. 

Oleh karena itu disinilah peran serta orang tua sebagai pendidik pertama 

dan utama memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang menjadi 

tontonan anak sehingga anak tidak mudah terpengaruh terhadap tayangan yang 

menjadi tontonannya ketika itu tidak layak jadi tontonan atau setidaknya orang 

tua dapat mengarahkan tontonannya yang bagaimana yang layak ditonton 

bahkan sebaiknya anak di damping ketika menonto televise. 

 

C. TINGKAT PARTISIPATIF SISWA DALAM MENONTON TAYANGAN 

TELEVISI 

Data Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) tahun 2002, 

mengungangkapkan rata- rata anak Indonesia menonton televisi selama1.560- 
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1.820 jam pertahunnya. Kalau kita lihat dan membandingkan dengan jumlah jam 

belajar peserta didik di sekolah yang tidak mencapai 1.000 jam / tahun. 

Prof Dr Sarlito W Sarwono( Google, 23 Nopember 2009)  psikolog yang 

akhir-akhir ini banyak mencurahkan perhatiannya tentang dampak televisi  

terhadap anak-anak, begitu sangat terkejut melihat sebuah hasil penelitian yang 

merilis bahwa anak-anak Indonesia menghabiskan waktunya menonton televisi 

rata-rata enam jam sehari (sementara batas toleransi adalah maksimal dua jam 

sehari untuk usia anak sekitar 3 hingga 7 tahun). Hal itu terjadi, karena 

perubahan gaya dan pola hidup keluarga Indonesia, khususnya di perkotaan. 

Mereka terlalu sibuk sehingga anak diserahkan kepada pembantu, yang 

celakanya, pembantu banyak menghabiskan waktunya menonton televisi. 

Sebuah fakta yang sangat ironis, anak yang diharapkan jadi penerus 

kebangkitan ummat tetapi kalau setiap saat disuguhi film yang tidak mendidik 

maka akan terperosot akibat pengaruh negativ yag didapatkan dari tayangan 

yang ditontonnya. Tidak salah ungkapan Fauzil Adhim, 

Televisi menjadi otak pasif, melumpuhkan kemampuan berfikir kritis, dan 

merusak terutama sekali kecerdasan special di otak sebelah kanan. Semakin 

sering menonton televise, anak juga akan semakin kurang bergerak. Padahal 

gerakanlah yang mengaktifkan kapasitas mental mereka (121: 2007). 

 

 Penyiaran tayangan televisi pada saat sekarang ini tidak lagi 

memperhatikan undang- undang penyiaran dan menghilangkan fungsi utamanya 

sebagai media pendidikan dan pembelajaran karena lebih banyak menampilkan 

acara yang kurang mendidik, kalaupun ada nilai pendidikannya itu sangat minim 

sekali yang bisa kita lihat.  
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Oleh karena itu untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat 

partisipatif perserta didik dalam menonton tayangan media televisi, maka peneliti 

akan melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan angket kepada 48 

peserta didik dari 382  siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa. 

Melihat tingkat partisipatif peserta didik di SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. 

Gowa dalam menonton televise di rumah tinggi sekali, itu dapat dibuktikan 

dengan melihat tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Tingkat partisipatif peserta didik dalam menonton televise 

 

NO Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat sering 

Sering 

Kadang- kadang 

Tidak pernah 

6 

25 

17 

- 

12,5 % 

52,1 % 

35,4 % 

- 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :Angket Siswa  

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 peserta didik 

yang mengisi angket, terdapat 6 peserta didik atau 12,5 persen yang sangat 

sering menonton televisi, yang sering sebanyak 25 peserta didik atau 52,1 
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persen, yang kadang- kadang sebanyak 17 peserta didik atau 35,4 persen, 

sedangkan yang tidak pernah tidak ada atau 0 persen. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa peserta didik sering menonton televisi di rumah. 

Salah satu faktor yang dapat membuat seorang peserta didik sering 

menonton di rumah karena orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya 

untuk menonton televisi, tanpa kemudian memberikan batasan waktu saat 

menonton atau didampingi. Itu dapat dibuktikan dengan pernyataan peserta didik 

sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 7 

Pendampingan orangtua saat anak menonton televisi 

 

No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat sering 

Sering 

Kadang- kadang 

Tidak pernah 

1 

7 

36 

4 

2,1 % 

14, 6 % 

75 % 

8,3 % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa  

 Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 peserta 

didik yang mengisi angket, terdapat 1 siswa atau 2,1 persen yang sangat 

sering didampingi orangtuanya saat menonton televisi, yang sering 

sebanyak 7 siswa atau 14,6 persen, yang kadang- kadang sebanyak 

sebanyak 36 siswa atau 75 persen sedangkan yang tidak pernah di 

damping sebanyak 4 siswa atau 8,3  persen.  Maka dari hasil tersebut 
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dapat disimpulkan untuk sementara bahwa peserta didik  SMP Negeri 1 

Tompobulu Kab. Gowa dapat diketahui bahwa orang tua mereka kadang- 

kadang saja mendampingi mereka saat menonton itupun kalau punya 

waktu tidak dijadikan sebagai prioritas utama.Hal itu dapat di lihat pada 

tabel berikut ini  

 

 

Tabel 8 

Batasan waktu yang diberikan orangtua saat anak menonton televise 

 

No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat sering 

Sering 

Kadang- kadang 

Tidak pernah 

10 

15 

18 

5 

4,8 % 

7,2 % 

8,6 % 

2,4 % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa pada  

Berdasarkan tabel 9 di  atas, menunjukkan bahwa dari 48 peserta 

didik yang mengisi angket, terdapat 10 siswa atau 4,8 persen yang sangat 

sering, yang sering sebanyak 15 siswa atau 7,2 persen, yang kadang- 

kadang sebanyak sebanyak 18 siswa atau 8,6 persen sedangkan yang 

tidak pernah di damping sebanyak 5 siswa atau 2,4 persen.  Maka dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan untuk sementara bahwa siswa di SMP 
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Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa dapat diketahui bahwa sebagian saja 

yang didampingi saat menonton televisi. 

 Saat menonton televisi seorang anak juga terkadang mengikuti apa 

yang menjadi tontonannya ditelevisi,itu dapat di lihat dari tabel  berikut ini : 

 

 

 

Tabel 9 

Melakukan/ mengikuti apa yang menjadi tontonanya 

 

No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat sering 

Sering 

Kadang- kadang 

Tidak pernah 

- 

- 

21 

27 

- 

- 

43,7 % 

56,3 % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa  

Berdasarkan tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 siswa 

yang mengisi angket, tidak terdapat siswa atau 0 persen  yang sangat 

sering melakukan apa yang dilihat di televisi, yang sering  tidak terdapat 

siswa atau 0 persen, yang kadang- kadang sebanyak sebanyak 21 siswa 

atau 43,7 persen sedangkan yang tidak pernah  sebanyak 27 siswa atau 

56,3 persen.  Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan untuk sementara 

bahwa peserta didik di SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa terkadang 
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mengikuti apa yang menjadi tontonannya di televisi. Hal itu diperkuat dari 

hasil wawancara seorang guru bapak Nurdin, S.Pd mengatakan bahwa: 

“Kalau anda melihat sana siswa (sambil menunjukkan kepada saya 

siswa),itu laki- laki atau perempuan? Saya katakana itu laki- laki,Oh 

salah itu perempuan yang gaya rambutnya persis laki- laki dan itu dia 

dapatkan akibat dari televise. Dan sang guru tersebut juga menunjuk 

kepada salah seorang tata usaha yang kebetulan lewat didepan kami 

saat berbicara, itu seorang guru yang semestinya memakai rok, tapi 

karena pengaruh tayangan televise dia memakai celana model 

sekarang ’celana botol’ ( 28 Juni 2016). 

 

Daya tarik televisi diibaratkan sebagi sebuah magnet yang memiliki 

kekuatan untuk dapat menarik besi- besi yang ada disekitarnya.Seorang 

anak ketika memiliki waktu kosong atau waktu libur banyak menghabiskan 

waktu liburnya dengan menonton dibandingkan belajar. Hal itu dapat 

dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 10 

Waktu libur yang diisi dengan menonton televise 

 

No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

3. 

Sangat sering 

Sering 

Kadang- kadang 

4 

19 

21 

8,3 % 

39,5 % 

43, 7 % 
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4. Tidak pernah 3 6,25 % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa  

Berdasarkan tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 peserta 

didik yang mengisi angket, terdapat 4 siswa atau 8,3 persen yang sangat 

sering menghabiskan waktu liburnya untuk menonton televisi, yang sering 

sebanyak 19 siswa atau 39,5 persen, yang kadang- kadang sebanyak 21 

siswa atau 43,75 persen sedangkan yang tidak pernah didamping 

sebanyak 3 siswa atau 6,25  persen.  Maka dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan untuk sementara bahwa siswa  SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kab. Gowa menghabiskan waktu liburnya dengan menonton daripada 

belajar. 

D. Pengaruh tayangan media televisi terhadap prestasi belajar siswa 

Waktu menonton dan lamanya menonton televise, diyakini bisa 

mempengaruhi seseorang, termasuk apa yang ditontonya. Efektivitas 

media televisi, kata para ahli ada kemampuan mengartikulasikan, 

memadukan, dan mengkombinasikan gambar bicara dan musik yang 

memiliki dampak emosional yang kuat dalam diri kita. Sehingga ketika kita 

menyalakan televisi maka kita akan dipikat dan seolah tak mau beranjak 

dari tempat duduk.  

Dengan membiarkan anak-anak menonton televisi tanpa 

pengawasan dari orang tua, sama halnya dengan mengundang orang 
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asing  ke dalam rumah kita yang selama beberapa jam setiap hari. Orang 

asing tersebut, memberitahukan kepada anak-anak di rumah tentang 

segala hal mengenai yang terjadi di luar sana yang semestinya tidak 

diberikan, malah diberikan, tentang bagaimana cara menyelesaikan 

masalah secara pintas dengan mengharapkan kedatangan ‘ibu peri’ , 

tentang pesta, seks dan kecantikan, individualis, hidup hedonis serta 

kemewahan atau materi sebagai segala-galanya. 

Akibat menonton televisi berlebihan secara tidak selektif maka akan 

sangat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 11 

Pengaruh tayangan televisi terhadap prestasi belajar 

 

No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat berpengaruh 

Berpengaruh 

Kadang- kadang 

Tidak berpengaruh 

7 

23 

4 

14 

14,6 % 

47,9 % 

8,3  % 

29,1 % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa  

Berdasarkan tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 siswa 

yang mengisi angket, terdapat 7 siswa atau 14,6 persen yang sangat 

berpengaruh tayangan televisi terhadap prestasi belajar, yang 

berpengaruh sebanyak 23 siswa atau 47,9 persen, yang kadang- kadang 
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sebanyak sebanyak 4 siswa atau 8,3 persen sedangkan yang tidak 

berpengaruh sebanyak 14 siswa atau 29,1  persen.  Maka dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan untuk sementara bahwa siswa SMP Negeri 1 

Tompobulu Kab. Gowa ketika selalu menonton televisi, maka akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Terlalu banyak menonton televisi tanpa kontrol dapat dikaitkan 

dengan menurunya prestasi siswa di sekolah. Karena bahasa televisi yang 

simple dan memikat membuat anak akan ketagihan. Anak cenderung 

pasif, waktunyan akan tersita penuh untuk menonton televisi sehinnga 

tidak punya perhatian terhadap pelajaran dan tidak memiliki konsentrasi 

terhadap pelajaran yang didapatkan dari sekolah serta tidak dapat 

mengembangkan kebiasaan membaca. 

Walaupun pada dasarnya tayangan televise  tidak semuanya 

bernilai negativ karena dengan televisi juga kita mendapatkan informasi 

terkait sesuatu hal yang tak dapat dijangkau seiring perkembanga zaman. 

Tetapi dari penelitiannya tayangan televisi terkadang menggangu aktivitas 

belajar siswa. Itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:  

Tabel 12 

 Tayangan televisi menggangu aktivitas belajar 

 

No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

Sangat sering 

Sering 

- 

7 

- 

14,5 % 
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3. 

4. 

Kadang- kadang 

Tidak pernah 

30 

11 

62,5 % 

23  % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa 

Berdasarkan tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 siswa 

yang mengisi angket,  tidak terdapat  siswa atau 0 persen yang sangat 

sering menggangap aktivitas belajarnya terganggu akibat tayangan televisi 

, yang sering sebanyak 7 siswa atau 14,6 persen, yang kadang- kadang 

sebanyak sebanyak 30 siswa atau 62,5 persen sedangkan yang tidak 

pernah di dampingi sebanyak 11 siswa atau 23  persen.  Maka dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan untuk sementara bahwa siswa  SMP Negeri 1 

Tompobulu Kab. Gowa menggangap dengan tayangan televise terkadang 

menggangu aktivitas belajar. 

Dari hasil penelitian tersebut di atas, siswa pada hakikatnya 

mengetahui secara pasti bahwa tayangan televisi mengganggu aktivitas 

belajar mereka, tapi mereka sulit meminimalisir tontonanya ketika ingin 

mengikuti keinginaanya untuk terus menonton televisi. Jadi wajar kalau 

salah satu penyebab prestasi anak menurun akibat terlalu banyak 

mengkomsumsi tayangan televisi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pernyataan siswa prestasi 

mereka menurun ketika sering menonton televisi. 

Tabel 13 

 Prestasi belajar menurun saat menonton televise 
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No Jawaban Frekuensi Porsentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat sering 

Sering 

Kadang- kadang 

Tidak pernah 

5 

10 

27 

5 

2,5 % 

4,8 % 

56,3 % 

2,4 % 

 Jumlah 48 100 % 

Sumber data :  Angket Siswa  

Berdasarkan tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa dari 48 siswa 

yang mengisi angket, terdapat 5 siswa atau 2,5 persen yang sangat sering 

prestasinya menurun ketika menonton tayangan televisi , yang sering 

sebanyak 10 siswa atau 4,8 persen, yang kadang- kadang sebanyak 

sebanyak 27 siswa atau 56,3  persen sedangkan yang tidak pernah di 

damping sebanyak 5 siswa atau 2,4  persen.  Maka dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan untuk sementara bahwa siswa SMP Negeri 1 

Tompobulu Kab. Gowa menggangap dengan menonton tayangan televisi 

prestasi belajar mereka akan menurun. 

Hasil penelitian tersebut memperjelas kebenaran pernyataan salah 

seorang orang tua siswa ibu Yuni  yang menyatakan bahwa: 

Dulu sewaktu saya tidak memberikan batasan kepada anak saya untuk 
menonton, tidak ada gairah untuk belajar, dengan sering menonton 
sering juga mengikuti remedia (pengulangan) ulangan karena nilainya 
jelek. Bahkan anak saya itu pernah di katakana sebagai anak yang 
‘Autis’ karena sering memisahkan diri dengan temannya dan apa yang 
menjadi tontonaanya di bawa ke sekolah. (22 Juni 2016). 
 

Bapak Arman Nur Zhuelbakti selaku wali kelas VIII. B dan juga 

sebagai orang tua sisswa menyatakan bahwa: 
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Prestasi belajar anak itu menurun karena saat sekarang ini terlalu 
banyak siaran televise, RCTI, SCTV, TPI, ANTV, INDOSIAR, Metro 
TV, Trans  7, TV One, Lativi, Fajar TV dan Global TV. Sehingga kalau 
habis channel yang satu pindah ke chanel yang lain. Tidak seperti dulu 
yang ada hanya TVRI yang siarannya pun mendidik kita, tapi sekarang 
negatifnya banyak dibandingkan positif dan biasanya juga dengan 
banyaknya siaran membuat pertengkaran antar keluarga karena 
mamanya mau nonton rcti, saya mau nanto TV One dan anak maunya 
sinetron (24 Juni 2016). 
 

Maka dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, jelaslah 

televisi yang selama ini dinggap sebagai hiburan dan pengisi waktu 

kosong yang dimana keberadaannya tidaklah menjadi hal yang tabuh 

bahkan dianggap sesuatu yang wajib dimiliki setiap rumah ternyata 

memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap tumbuhkembang anak 

yang tentunya tidak lepas dari prestasi di sekolah yang akan menurun 

akibat tayangan yang senantiasa mereka tonton. Pada dasarnya, kita juga 

tidak bisa pungkiri bahwa tidaklah semua acara di televisi buruk adanya. 

Masih terdapat sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari menonton 

televisi. Tetapi kebanyakan keluarga akan mengalami kesulitan ketika 

harus memilah dan memilih siaran televisi yang cocok dan baik untuk 

anak- anaknya, apalagi ketika orangtua juga sibuk dengan urusan pribadi 

mereka. Karena memilih acara televisi yang cocok dan baik, sama halnya 

dengan memilih kue yang bercampur-aduk dari tumpukan sampah. 

Mungkin ada sedikit kue yang enak di sana, tetapi cukup sulit memisahkan 

sampahnya, kotorannya dan lalat-lalatnya. 

Karena itu, kepada orangtua dalam menghadapi seorang anak 

harus pandai dan bijaksana dalam menghadapi perilaku seorang anak, 
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dengan mengajak mereka berdialog dari hati ke hati tentang apa yang 

mereka tonton di televisi dan mengarahkan mereka bagaimana 

semestinya. Dengan mendengar  pendapat anak berarti kita bisa 

meminimalisir dari kecanduan televisi sehingga kita tidak menjadikan 

televisi sebagai kambing hitam dalam perubahan tingkah laku anak kita 

dan penurunan hasil belajarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai bagian akhir dari akumulasi permasalahan dan 

pembahasan, maka dapat ditari kesimpulan pokok sebagi berikut: 

4. Pengaruh tayangan televise pada siswa di SMP Negeri 1 Tompobulu 

Kab. Gowa dapat dikatakan memberikan pengaruh kepada siswa, itu 

dapat dilihat dari hasil penelitian  kepada  siswa  yang lebih dari 50 

persen sering menonton televisi dirumah dan apa yang menjadi 

tontonannya itu biasanya terbawa kelingkungan sekolah serta 

orangtuanya terkadang saja mendampingi mereka saat menonton 

televisi. 

5. Prestasi belajar merupakan hasil yang akan dicapai seorang siswa 

mengikuti proses pembelajaran dalam jangkah waktu tertentu dan 

berkesinambungan serta dapat dilihat sejauh mana kita berhasil dalam 

proses pembelajaran dengan melihat hasil belajar. 

6. Pengaruh tayangan media televisi terhadap prestasi belajar siswa di 

SMP Negeri 1 Tompobulu Kab. Gowa memberikan pengaruh sebanyak 

48 persen, karena televisi mereka anggap sebagai suatu hal yang 

biasa saja untuk dijadikan sebagai sebuah hiburan dan penghilangkan 

rasa bosan/ bete tanpa mereka sadari bahwa ketika sekali saja mereka 

mencoba untuk menonton maka dengan bahasa yang ringan dan 

sesuai dengan perkembangan zaman yang mengikuti gaya trendi 
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maka mereka akan kecanduan untuk tetap duduk berjam- jam di depan 

si kotak ajaib ini, dibandingakan dengan belajar.  

B. Saran 

1. Guru sebagai pendidik di sekolah yang juga merupakan teladan bagi 

siswanya harus memberikan arahan kepada peserta didiknya untuk 

bisa meminimalisir tontonannya di rumah, bahkan kalau perlu peserta 

didik diberikan tugas di rumah sehingga waktu mereka menonton 

sedikit atau menyuruh mereka menuliskan dampak negative tayangan 

televisi yang mereka tonton. 

2. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, agar lebih interaktif kepada 

guru dan orangtua siswa, sehingga dapat mengetahui sejauh mana 

pengaruh yang ditimbulkan dari tayangan media televisi terhadap 

siswa dilingkungan sekolah. 

3. Pembentukan kecerdasan seorang siswa merupakan tanggungjawab 

kita bersama antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat serta 

yang tertinggi adalah pemerintah sebaiknya meninjau ulang kembali 

sejauh mana undang- undang penyiaran itu terealisasikan jangan 

sampai hanya sekedar teori saja tidak sampai pada tataran praktiknya 

yang mengatakan media televisi sebagai salah satu sarana informasi 

dan pendidikan. 
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ANGKET 

Nama  : 

Kelas  : 

J. Kelamin : 

Pertanyaan 

1. Apakah sering menonton televisi? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidakpernah 

2. Apakah orang tua sering melakukan pendampingan saat menonton televisi? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

3. Apakahseringdiberibatasanwaktuyang 

diberikanorangtuasaatmenontontelevisi? 

a. Sangatsering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidakpernah 

 

 

4. ApakahMelakukan/ mengikutiapa yang menjaditontonan orang tua? 

a. Sangatsering 

b. Sering 
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c. Kadang-kadang 

d. Tidakpernah 

5. Apakahwaktuliburnyadiisidenganmenontontelevise? 

a. Sangatsering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidakpernah 

6. Apakahtayangantelevisiberpengaruhterhadapprestasibelajarnya? 

a. Sangatberpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Kadang- kadang 

d. Tidakberpengaruh 

7. Apakahtayangantelevisimengganguaktivitasbelajarnya? 

a. Sangatmengganggu 

b. Kurangmengganggu 

c. Tidakmengganggu 

8. Apakahprestasibelajarnyaseringmenurunsaatmenontontelevise? 

a. Sangatsering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidakpernah 
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Tabel 2 
KEADAAN GURU SMP NEGERI 1 TOMPOBULU 

KABUPATEN GOWA 
  

No Nama Jabatan Pendidikan Ket 

1 Hj. Husniati Hs, MM Kepala Sekolah S2  
2 A. Awaluddin, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
3 Abdullah, A.Md Guru Mata Pelajaran S1  
4 Asriani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
5 Fitriani, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
6 H. Ibrahim, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  
7 H. Nuhung, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  
8 Halfiayi, Guru Mata Pelajaran D1  
9 Hj. Frahmawita F, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  

10 Hj. Hanika, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
11 Hj. Ramlah HL, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
12 Hj. Saenab, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  
13 Hj. Salmah. S, Dra Guru Mata Pelajaran S1  
14 Hj. Syamsinar, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  
15 Irawati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
16 Jamilah. A, A.Ma.Pd Guru Mata Pelajaran D1  
17 Marlina, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
18 Muh. Akhmad T, Drs Guru Mata Pelajaran S1  
19 Muh. Saleh, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
20 Murniati, SE Guru Mata Pelajaran S1  
21 Nurdin, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
22 Nurjannah, S.Pd.i Guru Mata Pelajaran S1  
23 Nursyamsi, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
24 Raba Ali Guru Mata Pelajaran D1  
25 Rahmi Mardiana, S.Pd Guru BK S1  
26 Rosmala Dewi, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
27 St. Samsinar, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
28 St. Hafsah, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
29 Sukaenah, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
30 Sulkifli S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
31 Suriati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1  
32 Syamsuddin, S.Sos Guru Mata Pelajaran S1  
33 Tanti Agustina S, S.Pd Guru BK S1  
34 Wahyuningsih, S.Pd Guru BK S1  
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Tabel 3 
Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Tompobulu  

Kabupaten Gowa T.P. 2016/ 2017 
 

No Kelas     Jenis Kelamin Jumlah 
   Laki- laki  Perempuan 

   1. VII. A 12 15 27 
   2. VII. B 17 9 26 
   3. VII. C 14 14 28 
   4. VII. D 10 15 25 
   5. VII. E 11 12 23 
   6. VIII. A 16 10 26 

7 VIII. B 13 13 26 
8 VIII. C 10 12 22 
9 VIII. D 8 14 22 

10 VIII. E 11 9 20 
11 IX. A 9 18 27 
12 IX. B 11 17 28 
13 IX. C 15 15 30 
14 IX. D 9 16 25 
15 IX. D 12 15 27 

 Jumlah 178 204 382 
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Tabel 4 
Buku Siswa 

 

 NO. JENIS BUKU 
JUMLAH JUDUL/ 

EKSAMPLAR 
KET 

1. Buku Teks Pelajaran   

 1.  Pendidikan Agama 508  

 2.  Bahasa Indonesia 508  

 3.  Pendidikan Kewarganegaraan 508  

 4.  IPA 508  

 5.  Matematika 508  

 6.  IPS 508  

 7   Muatan Lokal : 508  

 a.  Bahasa Daerah 508  

 b. Bahasa Inggris 508  

2. Buku Referensi/Sumber   

 1.  Kamus Benar Bhs. Indonesia 2  

 2.  Kamus Umum Bahasa Inggris 3  

 3.  Pendidikan Kewarganegaraan 2  

 4.  Ensiklopedi Matematika 80  

 5.  Ensiklopedia Sains 80  

 6.  Tek. Informasi & Komunikasi 7  

 Kamus Ungkapan Bhs. Ind 3  

 Kamus Pribahasa 3  

 Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 10  

 7   Muatan Lokal :   

      a.  Bahasa Daerah 6  

      b. Bahasa Inggris 6  

3. Buku Bacaan & Pengayan   

 1.  Buku Bacaan Fiksi 1.654  

 2.  Buku Bacaan Non Fiksi 756  

 3.  Juz Amma/ Alqur’an 30  
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Tabel 5 
Alat Peraga / Media 

 

NO. JENIS PERALATAN 
JUMLAH 
(Set/Unit) 

KETERANGAN 

1. Kit IPA 6 Set (Guru) Baik 

2. Kit Matematika 1 Set Baik 

3. 
Kit Bahasa Indonesia (Kartu 
Kata & Kartu Kalimat) 

2 Set Baik 

4. Kit Bahasa Inggris 2 Set Baik 

5. Kit IPBA 2 Set Baik 

6. Peta Anatomi 1 set Baik 

7. Torso Manusia 2 Set Baik 

8. Kerangka Manusia 1 Set Baik 

9. Mikroskop Siswa 5 Set Baik 

10. Peta Dunia 5 Set Baik 

11. Peta Asean 6 Set Baik 

12. Peta Indonesia 2 Set Baik 

13. Peta Provinsi (setempat) 1 Set Baik 

14. Peta Kabupaten/Kota 1 Set Baik 

15. Peralatan Olah Raga 5 Set Baik 

16. Poster IPA 2 Set Baik 

17. Ketersediaan Daya Listrik 4.400 Watt Baik 

18. Alat Kelengkapan Senam 1 Set Baik 

19. Komputer 25 Unit Baik 
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Tabel 6 
Ruang-ruang pokok dan penunjang serta kondisinya 

No 
JENIS 

RUANG/ALAT 
JUMLAH 

MILIK 
BUKAN 
MILIK 

BAIK 
RUSAK 
RINGAN 

RUSAK 
BERAT 

RUSAK 
TOTAL 

JUM
LAH 

LUA
S 

1 Gedung 2 2 - - -   

2 Bilik/Ruang Kelas 15 15 - - -   

3 Kantor Kasek 1 - 1 - -   

4 UKS 1 - 1 - -   

5 Perpustakaan 1 1 - - -   

6 Rujab Kasek - - - - -   

7 Rujab Guru - - - - -   

8 Rujab Bujang. - - - - -   

9 Meja  Siswa 350 340 3 4 3   

10 Kursi Siswaa 370 335- 12 7 16   

11 Meja Perpustakaan 2 2 - - -   

12 Kursi Perpustakaan 2 2 - - 2   

13 Meja/Kursi Guru 35 35 - - -   

14 Lemari Kelas 15 15 - - -   

15 
Lemari 
Perpustakaan 

5 5 - - -   

16 Rak Buku 6 6 - - -   

17 Mushallah* 1 1      

 

 


