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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tayangan Dunia Binatang di

Trans 7 terhadap tingkat pengetahuan satwa pada anak-anak kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2

Pringsewu Timur. Teori yang digunakan adalah teori Source Message Chanel receiver

(SMCR) dengan metode penelitian survey. Hasil penelitian menujukkan bahwa besarnya

pengaruh tayangan Dunia Binatang di Trans 7 terhadap pengetahuan satwa pada anak-anak

sebesar 63 % sedangkan 37% adalah variabel di luar penelitian. Dengan koefisien regresi (b)

sebesar 0,306 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tayangan Dunia Binatang di

Trans 7 terhadap pengetahuan satwa pada anak- anak dengan pembuktian thitung > t tabel (2,826

> 1,657) pada tingkat signifikasi 5% atau 0,05.
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THE INFLUENCE THE PROGRAM OF “DUNIA BINATANG” IN TRANS 7 THE
CHILDREN’S ANIMAL KNOWLEDGE
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ABSTRACT

The perpuse of this study was to determine the effect of the animal world in Trans 7 show on

the level of know ledge of animal of children classes 3, 4 dan 5 in elementary scool 2

Pringsewu Timur. Theory used is source massage chanel receiver (SMCR) with survey

research. Methods research show that the in fluerce. World in Trans 7 show on the know

ledge of animals in children by 63% while 37% are the variableas outside the research the

regression coefficient (b) by 0,306 it can be conclded that the impression of the animal world

in Trans 7 on the knowledge of animal in children with evidence tcount > t table (2,826 > 1,657)

the level of significance 5% or 0,05.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Media merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia

modern. Setiap manusia melakukan aktivitas tentu menggunakan media dalam

bidang komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh

pada media, termasuk media massa cetak dan elektronik. Menurut Efendy

(2003:55) fungsi media massa meliputi fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi

menghibur dan fungsi mempengaruhi. Keempat fungsi tersebut melekat dalam

media massa secara utuh, dalam arti harus dilaksanakan secara bersama-sama,

tidak boleh mengutamakan satu atau dua fungsi tapi mengabaikan fungsi lainnya.

Media massa mempunyai peranan yang lebih terutama dalam fungsinya

mempengaruhi. Salah satu media massa yakni televisi. Televisi merupakan media

massa yang dapat menyampaikan pesan melalui gambar bergerak sebagai

kekuatan andalannya, suara sebagai kekuatan pendamping, dan bahkan tulisan

ataupun gambar tak bergerak sebagai kekuatan pendukung (Darwanto, 2007:27).

Menurut Ardianto dan Erdinaya dalam bukunya Komunikasi Massa Suatu

Pengantar, yang mengatakan bahwa karakteristik televisi meliputi: pertama

sebagai Audiovisual, televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus
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dapat dilihat (audiovisual); kedua berfikir dalam gambar. Ada dua tahap yang

dilakukan dalam proses berfikir dalam gambar. Pertama adalah visualisasi, yakni

menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara

individual. Tahap kedua dari proses berpikir dalam gambar adalah penggambaran,

yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga

kontinuitasnya mengandung makna tertentu, dan karakteristik ketiga dari televisi

adalah pengoperasian lebih kompleks, yaitu pengoperasian televisi siaran lebih

kompleks dan lebih banyak melibatkan orang (Ardianto, 2004:128).

Televisi menjadi suatu fenomena besar abad ini karena perannya sangat besar

dalam membentuk pola pikir pengembangan wawasan dan pendapat umum,

termasuk juga program siaran dan hiburan. Khusus televisi yang terbentuk melalui

publik sebelumnya sedang berubah. Medium televisi tidak sekedar benda mati

akan tetapi sebuah showbiz yang dipenuhi kosmetik. Inilah yang membuat televisi

mampu menghipnotis publik dan mengangkat dirinya bagaikan ideology. Semua

ini tidak lain karena kemampuan televisi sebagai penghibur yang unggul.

Televisi memiliki beberapa keunggulan, pertama menyangkut isi dan bentuk,

media televisi walaupun direkayasa mampu membedakan fakta dan fiksi, realitas

dan tidak terbatas; kedua menyangkut khalayaknya, televisi memiliki khalayak

yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim. Salah

satunya yang bersifat dokumentasi juga mengisi dan menambah jenis tayangan

acara di televisi. Tayangan seperti ini telah memberikan banyak informasi,

edukasi dan hiburan bagi khalayak sesuai dengan fungsi komunikasi massa itu

sendiri.
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Program acara Trans 7 tayangan yang bersifat dokumentasi kini banyak disenangi

oleh khalayak dan menjadi trendsetter di kalangan anak-anak karena menjadi

salah satu program yang disenangi oleh anak-anak termasuk anak-anak di SD

Negeri 2 Pringsewu Timur. Selain itu, program Dunia Binatang ditayangkan di

saat anak-anak sudah pulang dari sekolah, sehingga mereka dapat menyaksikan

tayangan tersebut. Dunia Binatang adalah program informatif yang menayangkan

berbagai hal yang mendalam tentang berbagai fauna yang ada di dunia ini yang

ditayangkan setiap hari selama 30 menit pada pukul 13.30 WIB. Dunia Binatang

sebenarnya bukan tayangan televisi baru, tetapi merupakan tayangan televisi yang

sudah lama disiarkan oleh TVRI yang merupakan media penyiaran milik

pemerintah.

Dunia Binatang dengan konsep information documentary dikemas dengan

menampilkan fenomena, peristiwa, kejadian, dan sebagainya di setiap episodenya

dengan satu tema. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tayangan

Dunia Binatang memiliki fungsi komunikasi massa. Fungsi dari komunikasi

massa itu sendiri seperti dikemukakan oleh Effendy (2004;54) yaitu untuk

menyiarkan informasi (to inform), fungsi informasi diartikan bahwa media massa

adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Tayangan

dunia binatang memiliki fungsi menyiarkan informasi, dalam tayangan tersebut

terdapat informasi-informasi mengenai fenomena kejadian yang berkaitan dengan

binatang-binatang, untuk mendidik (to educate). Media massa merupakan sarana

pendidikan bagi khalayaknya karena media massa banyak menyajikan hal-hal

yang sifatnya mendidik, salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa

adalah melalui pengajaran nilai, etika serta aturan-aturan yang berlaku kepada
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pemirsa atau pembaca. Berdasarkan khalayak yang dituju oleh tayangan dunia

binatang adalah anak-anak maka fungsi komunikasi massa dari tayangan dunia

binatang adalah mendidik; dan untuk menghibur (to entertain), tayangan dunia

binatang dikemas semenarik mungkin, hal ini dikarenakan khalayak yang dituju

anak-anak maka gaya penyampaian informasi sesuai dengan usia anak-anak.

Program Dunia Binatang menggambarkan dan menceritakan kehidupan binatang

atau makhluk hidup dan ekosisitemnya, sehingga pemirsa dapat mengetahui

bagaimana mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Program tayangan ini

memiliki rating yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan

Nielsen Newsletter pada 30 Juli 2010 dengan tingginya rating sebesar 28% dan

share sebesar 21,4% dan satu-satunya program edukasi yang mengupas tentang

seluk-beluk dunia fauna. Khayalak yang diangkat dalam penelitian ini khususnya

anak-anak menjadi fokus utama, karena salah satu dari sekian banyak penonton

yang menjadi target pasar dari tayangan tersebut adalah anak-anak. Menurut Titi

Said, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) dalam buku Opini Publik karangan

Helena Oli, anak-anak dianggap masih labil dalam segala hal dan masih banyak

membutuhkan petunjuk dalam menjalani hidup. Menurut Kasiran (1994), anak-

anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai

perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas

psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase

perkembangannya. Dalam perkembangan ini, anak tetap memerlukan penambahan

pengetahuan melalui belajar, belajar secra sistematis di sekolah dan

mengembangkan sikap, kebiasaan dalam keluarga.
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Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

menunjukkan anak-anak menghabiskan waktu rata-rata 30-35 jam dalam

seminggu untuk menyaksikan program acara televisi. Hal ini diperkuat oleh data

yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Data KPI menunjukkan

meski jumlah jam tayang untuk program anak-anak meningkat 13% dari tahun

sebelumnya, tetapi jumlah waktu yang dipakai untuk menonton program-program

tersebut justru turun 15,7%. Pada saat yang bersamaan, waktu yang digunakan

anak-anak untuk menonton televisi justru meningkat. Pada kuartal pertama 2004,

waktu menonton televisi di kalangan anak kelompok umur 5-9 tahun meningkat

dari 2,85 jam menjadi 2,9 jam per hari. Sementara untuk kelompok anak-anak

kelas 3 (8 - 9 tahun) kelas 4 (9 - 10 tahun) dan kelas 5 (10 – 11 tahun) meningkat

dari 3,13 jam menjadi 3,15 jam per hari. Ini berarti anak-anak menonton televisi

bukan menonton program yang dikhususkan untuk mereka saja akan tetapi audien

anak mendorong naiknya rating untuk program yang ditujukan bukan untuk anak.

Selain itu, alasan pihak stasiun televisi menambah jumlah jam tayang bagi anak-

anak karena anak-anak merupakan pasar yang potensial bagi pemasang iklan.

(http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi1994713336508.pdf

diakses pada Jumat, 30 September 2016 pukul 14.20).

Rentang usia inilah yang membuat peneliti memilih responden anak-anak di sini

adalah siswa-siswi SDN 2 Pringsewu Timur kelas 3, 4 dan 5. Siswa-siswi SD

kelas3, 4 dan 5 ini memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah, seperti

belajar ketrampilan fisik untuk permainan biasa, belajar bergaul dengan teman-

teman sebaya, membentuk ketrampilan dasar (membaca, menulis dan
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menghitung) membentuk sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-

lembaga.

Menurut Child dan Family Canada terdapat beberapa hal yang diperlukan anak,

yaitu:

1. Bermain (menguji kemampuan mereka)

2. Mengekspresikan emosi

3. Bereksperimen dengan peran

4. Belajar tentang aturan dan harapan

5. Melatih ketrampilan untuk tahap selanjutnya

6. Bersahabat dan mengisi waktu bersama keluarga

Selain itu, mereka juga memiliki tingkat berpikir yang aktif sehingga diharapkan

setelah menonton tayangan Dunia Binatang, dapat menjadikan mereka lebih

kreatif, pintar, berani dan dipraktikkan di lingkungan sekolah ataupun di rumah.

Alasan inilah yang menjadi tolak ukur peneliti untuk meneliti program Dunia

Binatang karena acara tersebut menggambarkan dan menceritakan kehidupan

binatang atau makhluk hidup air dan ekosistemnya, sehingga pemirsa dapat

mengetahui bagaimana mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian

alasan lainnya adalah karena program tayangan ini memiliki rating yang cukup

tinggi, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan Nielsen Newsletter pada 30 Juli

2010 dengan tingginya rating sebesar 28% dan share sebesar 21,4% dan satu-

satunya program edukasi yang mengupas tentang seluk-beluk dunia binatang.

Tayangan Dunia Binatang merupakan program anak yang variatif, mendidik,

menghibur dan banyak memberikan informasi yang tidak didapatkan anak-anak di
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sekolah, sehingga tayangan ini layak dan pantas diperuntukkan siswa-siswi kelas

3, 4 dan 5 SDN 2 Pringsewu Timur. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti

ingin meneliti apa yang menjadi motivasi anak-anak khususnya siswa-siswi kelas

3, 4 dan 5 SDN 2 Pringsewu Timur dalam menonton program acara Dunia

Binatang di Trans7.

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih

jauh penelitian ini dengan judul : “Pengaruh Tayangan Dunia Binatang di

Trans7 Terhadap Peningkatan Pengetahuan Satwa pada anak-anak kelas 3,

4 dan 5 di SD Negeri 2 Pringsewu Timur.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah seberapa besar pengaruh tayangan dunia binatang terhadap peningkatan

pengetahuan satwa pada anak-anak kelas 3, 4 dan 5 SD Negeri 2 Pringsewu

Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tayangan Dunia Binatang di

Trans7 terhadap tingkat pengetahuan satwa pada anak-anak kelas 3, 4 dan 5 di SD

Negeri 2 Pringsewu Timur.
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1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis :

Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di

bidang ilmu komunikasi dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam

pembelajaran Ilmu Komunikasi khususnya yang berkaitan dengan media massa.

b. Kegunaan Praktis :

Memberikan bahan masukan bagi stasiun televisi Trans7 dalam tayangan Dunia

Binatang untuk lebih banyak memberikan informasi dan pengetahuan yang baru,

up to date, dan unik agar khalayak lebih tertarik dalam menonton tayangan

tersebut.

1.5. Batasan Penelitian

Untuk membuat penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian akan membatasi

penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya akan meneliti hasil yang berkaitan dengan karakteristik

sample. Sample yang beragam atau berbeda dapat menghasilkan data yang

berbeda.

2. Penelitian hanya berfokus pada satu aspek pengetahuan.

3. Peneliti hanya akan meneliti anak berusia 9 – 11 tahuan SD N 2 Pringsewu

Timur

4. Peneliti hanya akan meneliti 20 episode tayangan Dunia Binatang dalam 1

bulan penayangan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang digunakan

sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul Pengaruh
Menonton
Tayangan
Televisi terhadap
Perilaku Anak

Pengaruh Tayangan
Animasi Non Verbal
terhadap Kecerdasan
Bahasa Anak

Analisis Peran
Public Realtions
dalam Pelaksanaan
Corporate Social
Responsibility di
PT Lanna Harita
Indonesia

Penulis Royyan Akbar
(Ilmu Sosial dan
ilmu Politik
Universitas
Lampung, Bandar
Lampung 2012)

Dewi Octavia (Ilmu
Sosial dan ilmu
Politik Universitas
Lampung, Bandar
Lampung 2013)

Diana Novita Sari
(e-journal Ilmu
Komunikasi,
journal.ilkom.fisip-
unmul.org)

Teori yang
dipakai

S-O-R S-O-R S M C R

Metodologi Kuantitatif Penelitian Survey Deskriptif
Kualitatif

Hasil
Penelitian

Hasil penelitian
ini menunjukkan
bahwa pengaruh
tayangan televisi
pada perilaku
anak dipengaruhi
oleh fasilitas yang
diberikan oleh

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
dengan menonton
tayangan animasi
secara tidak
langsung akan
memberikan
pengaruh terhadap

Peran public
relations di PT
Lanna Harita
Indonesia
berdasarkan konsep
SMCR sudah bisa
dikatakan cukup
berhasil walaupun
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orang tua, chanel
televisi favorit
anak. Selain itu,
lamanya waktu

kecerdasan bahasa
anak. Contohnya
tayangan animasi
Shaun The Sheep

adanya point yang
tertera dalam teori,
tetapi oleh pihak
perusahaannya

Hasil
Penelitian

anak menonton
televisi dan
interaksi anak
dengan teman
sebayanya.
Pengaruh anak
dapat dilihat dari
perkataan dan
perbuatan yang
ditiru anak dari
tayangan televisi
yang ditonton

merupakan tayangan
non verbl tanpa kata-
kata, namun ternyata
anak dapat mengerti
melalui gerak-gerik
dari setiap tokoh.
Dapat disimpulkan
bahwa anak-anak
memiliki kecerdasan
bahasa sebelumnya
dengan memberikan
sebuah stimulus lagi
berupa tayangan non
verbal, di mana
anak-anak memiliki
respon dengan baik
yaitu bisa
memahami
komunikasi non
verbal.

tidak
menguasainya
seperti public
relations Lanna
Harita Indonesia
mempunyai
background yang
bukan ilmu
komunikasi
padahal jika
background
karyawannya ilmu
komunikasi dan
ditempatkan di
public relations
tentu saja
menjadikan point
penting tersendiri
bagi perusahaan.
Kemampuan
menulis angat
wajib dimiliki oleh
seorang public
relations.

Kontribusi Membantu
peneliti dalam hal
tayangan televisi

Membantu peneliti
tentang tayangan
televisi

Membantu peneliti
dalam melakukan
peneltian

Perbedaan Penelitian ini
lebih
memfokuskan
pada pengaruh
tayangan terhadap
perilaku anak.

Penelitian ini lebih
memfokuskan pada
tayangan animasi
non verbal terhadap
kecerdasan bahasa
anak.

Penelitian ini lebih
memfokuskan pada
public relations.

2.2. Kajian komunikasi Massa

2.2.1 Pengertian

Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris, mass communication,

sebagai kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang
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menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass

communication atau communications diartikan sebagai salurannya, yaitu media

massa (mass media) sebagai kependekan dari media of mass communication.

Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi

tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang

dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan

komunikasi yang sama. Berlo (dalam Wiryanto, 2005) mengartikan massa sebagai

meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi massa atau

orang-orang pada ujung lain dari saluran.

2.2.2 Karakteristik

Menurut Elizabeth Noelle Neumann (Jalaluddin Rakhmat, 1994), ciri-ciri

komunikasi massa adalah sebagai berikut:

1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis;

2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta

komunikasi;

3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan

anonim;

4. Mempunyai publik yang secara tersebar.

Karakteristik yang pertama, pesan-pesan media tidak dapat dilakukan secara

langsung artinya jika kita berkomunikasi melalui surat kabar, maka komunikasi

tersebut harus diformat sebagai berita atau artikel, kemudian dicetak,

didistribusikan, baru kemudian sampai ke audience. Antara kita dan audience

tidak bisa berkomunikasi secara langsung, sebagaimana dalam komunikasi tatap
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muka. Istilah yang sering digunakan adalah interposed. Karakteristik yang kedua

adalah tidak terjadi interaksi antara komunikator dengan audience, komunikasi

berlangsung satu arah, dari komunikator ke audience, dan hubungan antara

keduanya impersonal.

Karakteristik pokok ketiga adalah pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka,

artinya pesan-pesan dalam komunikasi massa bisa dan boleh dibaca, didengar, dan

ditonton oleh semua orang. Karakteristik keempat adalah adanya intervensi

pengaturan secara institusional antara si pengirim dengan si penerima. Dalam

berkomunikasi melalui media massa, ada aturan, norma, dan nilai-nilai yang harus

dipatuhi. Beberapa aturan perilaku normatif ada dalam kode etik, yang dibuat oleh

organisasi-organisasi jurnalis atau media.

Dengan demikian, komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai jenis

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audience yang tersebar, heterogen,

dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat

diterima secara serentak dan sesaat.

2.2.3 Unsur-unsur Komunikasi Massa

Harold D. Lasswell (dalam Wiryanto, 2005) memformulasikan unsur-unsur

komunikasi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ”Who Says What in Which

Channelto Whom With What Effect?”

1. Unsur who (sumber atau komunikator). Sumber utama dalam komunikasi

massa adalah lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas

lembaga atau organisasi (institutionalized person). Yang dimaksud dengan
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lembaga dalam hal ini adalah perusahaan surat kabar, stasiun radio, televisi,

majalah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud institutionalized person

adalah redaktur surat kabar (sebagai contoh). Melalui tajuk rencana

menyatakan pendapatnya dengan fasilitas lembaga. Oleh karena itu, ia

memiliki kelebihan dalam suara atau wibawa dibandingkan berbicara tanpa

fasilitas lembaga.

McQuail (dalam Nurudin, 2003:121) menyebutkan ciri-ciri khusus institusi

(lembaga) media sebagai berikut:

a. Memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi,

pandangan, dan budaya. Upaya tersebut merupakan respon terhadap

kebutuhan sosial kolektif dan permintaan individu.

b. Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang

lain: dari pengirim ke penerima, dari anggota audience ke anggota

audience lainnya, dari seseorang ke masyarakat dan institusi masyarakat

terkait. Semua itu bukan sekedar saluran fisik jaringan komunikasi,

melainkan juga merupakan saluran tatacara dan pengetahuan yang

menentukan siapakah sebenarnya yang patut atau berkemungkinan untuk

mendengar sesuatu dan kepada siapa ia harus mendengarnya.

c. Media menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan

publik, dan merupakan institusi yang terbuka bagi semua orang untuk

peran serta sebagai penerima (atau dalam kondisi tertentu sebagai

pengirim). Institusi media juga mewakili kondisi publik, seperti yang

tampak bilamana media massa menghadapi maslah yang berkaitan dengan
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pendapat publik (opini publik) dan ikut berperan membentuknya (bukan

masalah pribadi, pandangan ahli, atau penilaian ilmiah).

d. Partisipasi anggota audience dalam institusi pada hakikatnya bersifat

sukarela, tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. Bahkan lebih

bersifat suka rela daripada beberapa institusi lainnya, misalnya pendidikan,

agama atau politik. Pemakaian diasosiasikan orang dengan waktu

senggang dan santai, bukannya dengan pekerjaan dan tugas. Hal tersebut

dikaitkan juga dengan ketidakberdayaan formal institusi media: media

tidak dapat mengandalkan otoritasnya sendiri dalam masyarakat, serta

tidak mempunyai organisasi yang menghubungkan pameran-serta ”lapisan

atas” (produsen pesan) dan pemeran-serta ”lapisan bawah” (audience).

e. Industri media dikaitkan dengan industri dan pasar karena

ketergantungannya pada imbalan kerja, teknologi, dan kebutuhan

pembiayaan.

f. Meskipun institusi media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun

institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya

sinambungan pemakaian media, mekanisme hukum, dan pandangan-

pandangan menentukan yang berbeda antara negara yang satu dengan

lainnya.

Komunikator dalam proses komunikasi massa selain merupakan sumber

pesan, mereka juga berperan sebagai gate keeper (lihat McQuail, 1987;

Nurudin, 2003), yaitu berperan untuk menambah, mengurangi,

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih

mudah dipahami oleh audience-nya. Bitner (dalam Tubbs, 1996) menyatakan
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bahwa pelaksanaan peran gate keeper dipengaruhi oleh: ekonomi; pembatasan

legal; batas waktu; etika pribadi dan profesionalitas; kompetisi diantara media;

dan nilai berita.

2. Unsur says what (pesan). Pesan-pesan komunikasi massa dapat diproduksi

dalam jumlah yang sangat besar dan dapat menjangkau audience yang sangat

banyak. Pesan-pesan itu berupa berita, pendapat, lagu, iklan, dan sebagainya.

Charles Wright (1977) memberikan karakteristik pesan-pesan komunikasi

massa sebagai berikut:

a. publicly. Pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya tidak ditujukan

kepada orang perorang secara eksklusif, melainkan bersifat terbuka, untuk

umum atau publik.

b. rapid. Pesan-pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai audience

yang luas dalam waktu yang singkat serta simultan.

c. transient. Pesan-pesan komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan

segera, dikonsumsi sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat

permanen. Pada umumnya, pesan-pesan komunikasi massa cenderung

dirancang secara timely, supervisial, dan kadang-kadang bersifat

sensasional.

3. Unsur in which channel (saluran atau media). Unsur ini menyangkut semua

peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi

massa. Media yang mempunyai kemampuan tersebut adalah surat kabar,

majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya.

4. Unsur to whom (penerima atau mass audience). Penerima pesan-pesan

komunikasi massa biasa disebut audience atau khalayak. Orang yang
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membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton televisi, browsing

internet merupakan beberapa contoh dari audience.

Menurut Charles Wright (dalam Wiryanto, 2005), mass audience memiliki

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

a. Large yaitu penerima-penerima pesan komunikasi massa berjumlah banyak,

merupakan individu-individu yang tersebar dalam berbagai lokasi;

b. Heterogen yaitu penerima-penerima pesan komunikasi massa terdiri dari

berbagai lapisan masyarakat, beragam dalam hal pekerjaan, umur, jenis

kelamin, agama, etnis, dan sebagainya;

c. Anonim yaitu anggota-anggota dari mass audience umumnya tidak saling

mengenal secara pribadi dengan komunikatornya.

5. Unsur with what effect (dampak). Dampak dalam hal ini adalah perubahan-

perubahan yang terjadi di dalam diri audience sebagai akibat dari keterpaan

pesan-pesan media. David Berlo (dalam Wiryanto, 2005) mengklasifikasikan

dampak atau perubahan ini ke dalam tiga kategori, yaitu: perubahan dalam

ranah pengetahuan; sikap; dan perilaku nyata. Perubahan ini biasanya

berlangsung secara berurutan.

2.3. Dunia Binatang

Dunia Binatang adalah acara edukasi untuk anak-anak yang ditayangkan di

Trans7. Program tersebut menyajikan ilmu pengetahuan, eksperimen, mengamati

dan mengenali berbagai hal yang berhubungan dengan hewan yang dijadikan
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sebagai acara mendidik anak-anak dan belajar untuk mengenal berbagai macam

binatang.

Dunia binatang tayang dari hari senin sampai dengan jumat pukul 13.30 WIB.

Hewan yang dijadikan sebagai tema berganti-ganti tergantung tema yang diusung.

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa perlu banyak menimba ilmu tentang

hal yang ada di sekitar kita dengan menonton acara Dunia Binatang di Trans 7

dibandingkan menonton acara sinema elektronika yang terkadang menyajikan

adegan yang kurang mendidik.

Selain itu, tayangan Dunia Binatang sangat menghibur karena menampilkan sosok

lumba-lumba Dolphin sebagai maskot Dunia Binatang. Tayangan ini mencoba

menggambarkan lebih dekat dengan kehidupan makhluk-makhluk yang hidup di

air dan ekosisitemnya, yang mengajak pemirsa khususnya anak-anak untuk

mengenal seluk beluk kehidupan di air. Tayangan ini terdiri dari 2 segmen, yaitu

segmen 1, menceritakan mengenai kehidupan binatang di air dan segmen 2,

menyajikan gambaran penangkapan binatang di air.

Tayangan dunia binatang tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai satwa-

satwa yang belum pernah dilihat oleh anak-anak, tetapi juga menampilkan

bagaimana cara merawat, menjaga dan memberi makan kepada satwa-satwa

tersebut.

(http://www.trans7.com diakses pada Selasa, 25 Oktober 2016 pukul 19.26)
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2.4. Televisi Sebagai Media Massa

Televisi siaran merupakan media komunikasi massa karena memenuhi unsur-

unsur yang terdiri dari sumber (source), pesan (message), saluran (channel),

penerima (receiver) serta efek (effect). Pada saat ini televisi merupakan salah satu

media komunikasi yang banyak dibutuhkan masyarakat karena televisi memiliki

sifat media yang khas sebagai media pandang dengar (audio-visual) sifat ini

menjadikan keunggulan media televisi mampu menyampaikan pesan yang lebih

hidup. Segala informasi seperti isu sosial politik, ekonomi, budaya, hukum,

kriminalitas, olah raga sampai dengan masalah gosip para public figure, kuis,

permainan (games) semuanya ditayangkan di media televisi dengan beragam

kreasi pengemasan program acaranya.

(Burhan, Bungin. 2001:54. Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas

Sosial)

Pada hakekatnya, media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Bermula

dari ditemukannya electrische telescope sebagai perwujudan gagasan dari seorang

mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk mengirim

gambar melalui udara dan satu tempat ke tempat lain. Hal ini terjadi antara tahun

1883-1884. Akhirnya Nipkov diakui sebagai “bapak” televisi.

Saat ini bisa dikatakan bahwa televisilah yang menjadi media komunikasi massa

paling populer. Studi tentang televisi pun banyak dilakukan. Karakteristik televisi

yang memiliki jangkaun siar luas dan dapat memberikan efek yang besar pula

menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti. Secara teknis televisi dapat diartikan

sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar. Istilah televisi (television)
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merupakan suatu kata yang berasal dari gabungan kata tele (bahasa Yunani) yang

berarti jauh dan vision (bahasa Latin videra) artinya melihat/memandang. Jadi

secara harfiah, televisi berarti memandang dari jauh. Tepatnya, televisi ialah

memandang peristiwa dari jauh dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Skornis dalam bukunya “Television and Society: An Incuest and

Agenda” (1965), televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar,

sehingga dapat memungkinkan menampilkan pesan suara maupun gambar secara

bersamaan. Televisi menciptakan suasana yang berbeda, penyampaian isi pesan

seolah-olah langsung antara komunikator dan komunikan. Informasi yang

disampaikan oleh televisi sangat mudah dimengerti karena jelas terdengar secara

audio dan terlihat secara visual.

Sifat televisi yang serempak dimanfaatkan untuk membuat khalayak secara

bersamaan menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan komunikator.

Selain sifat televisi yang cepat memungkinkan pesan dapat disampaikan kepada

begitu banyak orang dalam waktu yang singkat. Daya tarik televisi juga demikian

besar, sehingga pola-pola kehidupan rutinitas manusia sebelum munculnya

televisi, berubah total sama sekali. Inilah yang membuat media televisi menjadi

panutan baru bagi kehidupan manusia. Tidak menonton televisi sama dengan

mahluk buta yang hidup dalam tempurung.

(Burhan, Bungin. 2001:55. Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas

Sosial)

Sedangkan pengertian komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi

antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu
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televisi. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara

komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan

organisasi yang kompleks dan pembiayaan yang besar. Karena media televisi

bersifat transitory (hanya meneruskan), maka pesan-pesan yang disampaikan

melalui komunikai massa media tersebut hanya dapat didengar dan dilihat sekilas.

Pesan-pesan televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar

yang bergerak (audio visual). Karena sifat komunikasi massa media televisi yang

transitory (hanya meneruskan) itu maka: (1) isi pesan yang akan disampaikannya

harus singkat dan jelas, (2) cara penyampaian kata per kata harus benar, (3)

intonasi suara dan artikulasi harus tepat dan baik.

(Burhan, Bungin. 2001:68. Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas
Sosial)

Paradigma Harold Lasswell tentang proses komunikasi yang berbunyi "Who, says

waht, to whom, in which channel, and with what effect", secara langsung

menggambarkan bahwa proses komunikasi seseorang memerlukan media.

Memasukan paradigma Lasswell dalam komunikasi massa media televisi, secara

tegas memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang disampaikan televisi, tentu

saja mempunyai tujuan khalayak, sasaran, serta akan mengakibatkan umpan balik,

baik secara langsung maupun tidak langsung.

(Effendy, Onong Uchjana. 2004:66. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik.
Bandung: Remaja Rosdakarya)

Posisi dan peran media massa, termasuk televisi dalam operasionalisasinya di

masyarakat, tidak berbeda dengan media cetak dan radio. Menurut seorang ahli

komunikasi Harold Lasswell melihat fungsi utama media massa sebagai berikut:
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a. The surveillance of the environment, yang berarti bahwa media televisi

berperan sebagai pengamat lingkungan.

b. The correlation of part of society inresponding to the environment yaitu media

televisi mengadakan korelasi antara informasi data yang diperolah dengan

kebutuhan khalayak sasaran karena komunikator lebih menekankan pada

seleksi evaluasi interpretasi.

c. The transmission of the social heritage from one generation to the next yaitu

media televisi berperan menyalurkan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke

generasi berikutnya.

(Denis, McQuail. 1987:76. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar.
Jakarta: Erlangga)

Disamping tiga fungsi utama seperti yang dikemukakan Lasswell tersebut,

Charles R. Wright, dalam bukunya Mass Communication A Sociological

Perspective, fungsi media massa dinyatakan sebagai berikut: “communicative acts

primarily intended for amusement irrespective of any instrumental effect they

might have”.

(Burhan, Bungin. 2001:99. Imaji Media Massa, Konstruksi dan Makna Realitas

Sosial)

Media massa memiliki fungsi hiburan. Hal ini jelas sebagai salah satu fungsi yang

lebih bersifat human interest. Maksudnya, agar pemirsa tidak merasa jenuh

dengan berbagai isi pesan yang disajikan oleh media. Selain itu, fungsi menghibur

media massa juga memiliki daya guna sebagai pelarian pemirsa terhadap suatu

masalah. Bahkan, justru karena fungsi hiburan ini orang/masyarakat

mengkonsumsi media massa.
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2.4.1 Karakteristik Televisi

Media televisi memiliki berbagai karakteristik yang membedakannya dengan

media massa lainnya yaitu audiovisual, berpikir dalam gambar, dan pengoperasian

yang lebih komplek. Karakteristik media televisi juga dapat dilihat dari televisi

sebagai media komunikasi, televisi sebagai media elektronik, dan televisi sebagai

media audiovisual (Elvinaro dan Komala, 2007:128). Berikut beberapa

karakteristik televisi :

1. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat. Jadi

apabila khalayak radio siaran mendengar kata-kata, music, dan efek suara, maka

khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak.

2. Berfikir dalam gambar

Pihak yang bertangung jawab atas kelancaran acara televisi adalah pengarah

acara. Ada dua tahap yang dilakukan dalam pross berpikir dalam gambar. Pertama

adalah visualisasi, dalam proses ini pengarah acara merangkai agar gambar

memiliki makna. Tahap kedua adalah penggambaran, yaitu merangkai gambar

sedemikian rupa sehingga mempunyai kontinuitas dan mengandung makna

tertentu.

3. Pengoperasian lebih kompleks

Pengoperasioan televisi siaran lebih kompleks dan melibatkan banyak orang.

Peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih

rumit dan harus dilakukan oleh orang yang terampil dan terlatih.
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2.4.2 Efek Menonton Televisi

1. Efek positif

Televisi memang mempunyai manfaat dan unsur positif yang berguna bagi

pemirsanya, baik manfaat yang bersifat kognitif afektif maupun psikomotor.

Namun tergantung pada acara yang di siarkan televisi. Manfaat yang bersifat

kognitif adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau informasi dan

keterampilan. Acara-acara yang bersifat kognitif diantaranya berita, dialog,

wawancara dan sebagainya. Manfaat yang kedua adalah manfaat afektif, yakni

yang berkaitan dengan sikap dan emosi. Acara-acara yang biasanya memunculkan

manfaat afektif ini adalah acara-acara yang mendorong pada pemirsa agar

memiliki kepekaan sosial, kepedulian sesama manusia dan sebagainya. Adapun

manfaat yang ketiga adalah manfaat yang bersifat psikomotor, yaitu berkaitan

dengan tindakan dan perilaku yang positif (Wahiddien, 2008:45).

Dalam perspektif kesenian, siaran sinetron merupakan hasil rekaan sang

sutradara yang isinya tidak mesti meliput realitas empiris dari pergaulan remaja

kita sehari-hari. Meskipun demikian, sinetron akan memberi dampak psikologis

bagi para penontonnya jika disiarkan oleh sebuah media publik seperti televisi. Ia

akan berdampak positif bagi pemupukan moralitas anak-anak dan remaja jika

isinya mengandung ajakan berbudi pekerti luhur, bekerja keras, ulet, giat belajar,

berdisiplin dan sejenisnya. (Zubaedi, 2005:100).

Menurut Ruslan (2007:65), televisi mempunyai peran positif dalam

perkembangan anak dan bagi guru di sekolah, sebagai berikut :

a. Televisi akan memperkaya pengetahuan anak dan dapat memahami
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pelajaran, keuntungannya guru dapat lebih cepat mempresentasikan

pelajaran, karena memberikan informasi terkini (up to date).

b. Televisi dapat membangkitkan perhatian anak dan guru dapat lebih

memperdalam beberapa bagian kurikulum.

c. Televisi membantu guru untuk membuat siswa belajar yang menyenangkan.

d. Siaran film atau sandiwara dalam televisi dapat menyentuh emosi seperti

sedih dan marah, dan siswa dapat berlatih untuk mencobanya dengan

teman sekelas, orang tua atau guru.

e. Televisi merupakan agen sosialisasi paling baik

2. Efek Negatif

a. Terhadap perkembangan anak

Televisi merupakan media massa elektronik yang sangat digemari hampir di

segala jenjang usia, baik oleh anak-anak remaja maupun orang dewasa sekalipun.

Menyaksikan acara televisi sebenarnya sangat baik bagi anak-anak, remaja dan

orang dewasa, dengan catatan apabila menyaksikan televisi tersebut tidak

berlebihan, acara yang disaksikan sesuai dengan usia, dan bagi anak-anak adanya

kontrol/pengawasan dari orang tua. Namun kenyataan yang terjadi, banyak dari

anak-anak menonton acara yang seharusnya belum pantas untuk disaksikan serta

kebiasaan menyaksikan televisi telah menjadi kebiasaan yang berlebihan tanpa

di ikuti dengan sikap yang kreatif, bahkan bisa menyebabkan anak bersikap

pasif (Majid, 2008:78).

Bagi anak-anak, kebiasaan menonton televisi bisa mengakibatkan menurunnya

minat baca anak-anak terhadap buku, serta masih banyak lagi dampak negatif
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lainnya jika dibandingkan dampak positifnya yang hanya sedikit sekali. Anak-

anak cenderung lebih senang berlama-lama di depan televisi dibandingkan harus

belajar atau membaca buku.

Melihat acara-acara yang disajikan oleh stasiun televisi, banyak acara yang

disajikan tidak mendidik malahan bisa dikatakan berbahaya bagi anak-anak untuk

ditonton. Kebanyakan dari acara televisi memutar acara yang berbau kekerasan,

adegan pacaran yang mestinya belum pantas untuk mereka tonton, tidak hormat

terhadap orang tua, gaya hidup yang hura-hura (mementingkan duniawi saja) dan

masih banyak lagi deretan dampak negatif yang akan menggerogoti anak-anak

yang masih belum mengerti dan mengetahui apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa

acara televisi itu bagus, mereka merasa senang dan terhibur serta merasa

penasaran untuk terus mengikuti acara demi acara selanjutnya. Sudah sepatutnya

orang tua menyadari hal ini, mengingat betapa besarnya akibat dari menyaksikan

televisi yang berlebihan.

Dapat dibayangkan apabila anak-anak yang merupakan aset-aset bangsa yang

akan meneruskan perjuangan bangsa ini serta yang akan memajukan bangsa ini

sejak kecil telah terbiasa dengan hal yang tidak bermanfaat, maka negara yang

sudah tertinggal dan terpuruk ini akan semakin terpuruk dan tertinggal dan

akhirnya akan menjadi negara yang akan dilecehkan oleh negara lain. Inilah fakta

yang bukan hanya untuk diperhatikan tetapi perlu dilakukan tindakan nyata untuk

mengantisipasinya. Pastinya diperlukan satu kesatuan tekad dalam setiap diri

orang tua dan anggota masyarakat untuk bisa mengantisipasi dampak yang akan

terjadi serta bisa menjadi kontrol bagi pihak penyiar televisi terhadap acara- acara
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yang disiarkan oleh setiap stasiun televisi (Veloso, 2008:100).

Jika dikaji lebih jauh, dampak negatif dari menyaksikan televisi secara

berlebihan yaitu :

a. Mengganggu pertumbuhan otak, menghambat pertumbuhan berbicara,

kemampuan herbal membaca maupun memahaminya, menghambat anak

dalam mengekspresikan pikiran melalui tulisan.

b. Meningkatkan agrsivitas dan tindak kekerasan, tidak mampu membedakan

antara realitas dan khayalan.

c. Berperilaku konsumtif karena rayuan iklan

d. Mengurangi kreativitas, kurang bermain dan bersosialisasi, menjadi manusia

individualis dan sendiri.

e. Televisi menjadi pelarian dari setiap keborosan yang dialami, seolah tidak

ada pilihan lain.

f. Meningkatkan kemungkinan obesitas (kegemukan) karena kurang

berkreativitas dan berolahraga.

g. Merenggangkan hubungan antar anggota keluarga, waktu berkumpul dan

bercengkeraman dengan anggota keluarga tergantikan dengan menyaksikan

televisi, yang cenderung berdiam diri karena asyik dengan jalan pikiran

masing-masing

h. Matang secara seksual, lebih cepat asupan gizi yang bagus, adegan seks

yang sering di lihat, menjadikan anak lebih cepat matang secara seksual,

ditambah rasa ingin tahu pada anak dan keinginan untuk mencoba adegan di

televisi semakin menjerumuskan anak (Majid, 2008:78).
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Majid, (2008) mengatakan banyak orang beranggapan dampak televisi tidaklah

terlalu besar bagi anak-anak, malahan orang tua hanya melarang anak- anaknya

untuk tidak menyaksikan film yang berbau pornoaksi dan membiarkan mereka

menyaksikan film yang biasa-biasa saja atau memang film anak-anak, namun

sebenarnya film anak-anak yang disaksikan oleh anak-anak  pun tidak

menutup kemungkinan bisa berdampak negatif bagi anak itu sendiri.

b. Terhadap konsentrasi

Televisi memiliki dampak negatif terhadap daya konsentrasi individu. Dampak

negatif televisi pada daya konsentrasi individu setidaknya dapat dibedakan

sebagai berikut :

1) Singkatnya durasi konsentrasi (span of concentration).

Siaran informasi yang beraneka ragam silih berganti memborbardir pikiran

individu sedemikian rupa “dipaksa” untuk berkonsentrasi pada satu siaran hanya

dalam waktu singkat. Penelitian yang dilakukan oleh Psikolog Ed Palmer terkait

dengan perancangan serial televisi anak-anak “Sesame Street” menyatakan

bahwa masing-masing segmen dari serial televisi tersebut akan optimal jika

durasinya tidak lebih dari 4 (empat) menit. Konsekuensi dari hal ini tentu seiring

semakin intensifnya individu menyimak siaran televisi tanpa disadari durasi

konsentrasinya semakin singkat. Dengan kata lain, durasi konsentrasi yang

singkat seringkali diakibatkan karena pembiasaan.

Kesimpulan dari penelitian di atas juga nampak pada banyaknya sudut pandang

(point  of view) kamera yang terlibat dalam suatu siaran (film, sinetron atau

yang lainnya). Hal ini utamanya ditujukan untuk meminimalkan kejenuhan
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pemirsa pada siaran yang tengah disaksikan. Mekanisme ini memungkinkan para

produser untuk mempertahankan atensi pemirsa terkait dengan suatu siaran.

2) Kesulitan pengendalian konsentrasi pada stimulus tertentu

Berbagai siaran yang memiliki kandungan kegemparan bagi pikiran (excitement),

misalnya hal yang terkait dengan seksualitas, mistik atau yang lainnya

menyebabkan individu sulit mengendalikan konstrasinya pada stimulus tertentu.

Ketika individu terbiasa untuk menyaksikan siaran yang mengandung komponen

kegemparan, contohnya siaran yang terkait dengan seksualitas atau horor, sebagai

akibatnya pikiran lebih mudah terkonsentrasi pada hal tersebut. Seringkali

fenomena ini terjadi secara otomatis diluar kehendak individu yang besangkutan.

Hal ini utamanya diakibatkan oleh mekanisme alami pikiran individu dalam

melakukan pembelajaran, dimana selalu memberikan atensi baru pada asosiasi-

asosiasi baru, yang mana kembali lagi dimiliki hanya oleh berbagai hal yang

memiliki kandungan kegemparan (excitement). Tentu lebih mudah mengingat

berbagai hal yang aneh dibandingkan berbagai hal yang awam. Jika hal ini

terus berlanjut, tentu akibat setelahnya tanpa disadari individu semakin

sulit untuk mengendalikan konsentrasinya pada hal yang penting bagi dirinya,

misalnya materi pelajaran yang tengah dipelajari.

Siswa merupakan kelompok terbesar dari pemirsa televisi. Populasi kelompok ini

semakin bertambah sering bertambahnya ragam siaran yang ditawarkan. Jika hal

ini terus terjadi tanpa disadari oleh mereka, pada saatnya nanti semakin

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan konsentrasinya.

Akibatnya seringkali didapati berbagai solusi yang tidak menyelesaikan terkait
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dengan problematika lemahnya pencapaian prestasi siswa di sekolah. Padahal

akar permasalahan seringkali terletak pada lemahnya daya konsentrasi dan salah

satu penyebabnya adalah menyaksikan siaran televisi yang belum boleh ditonton.

Menyaksikan siaran televisi yang baik bagi siswa terutama siswa sekolah dasar

yaitu pukul 16.00 – 18.00 wib, karena pada jam tersebut anak pada jam

bermain (tidak belajar). Sedangkan pada jam 19.30-21.00 wib, anak harus

mengulang pelajaran pada malam hari sehingga waktunya lebih baik digunakan

untuk belajar dibandingkan menyaksikan televisi (Veloso, 2008:100).

2.4.3 Program Televisi

Media massa lahir untuk menjembatani komunikasi antar massa. Ketergantungan

antar massa menjadi penyebab lahirnya media yang mampu menyalurkan hasrat,

gagasan, dan kepentingan masing-masing agar diketahui dan dipahami oleh yang

lain. Salah satu jenis media massa yang paling banyak digemari, popular dan

berpengaruh pada masyarakat ialah media massa elektronik televisi.

Tayangan dunia binatang yang ditayangkan oleh televisi merupakan program yang

sarat dengan unsur edutainment. Program ini akan mengupas profile dan

kehidupan binatang   yang ada di alam bebas. Efek animasi yang beraneka ragam

dan sosok Otan dan Dolphino sebagai ikon, akan menjadi daya tarik utama di

dalam program ini. (www.trans7.com, diakses pada Rabu, 28 September 2016

pukul 14.20)

Dunia Binatang sebenarnya bukan tayangan televisi baru, tetapi merupakan

tayangan televisi yang sebelumnya sudah pernah disiarkan oleh TVRI sebagai
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media massa yang dimiliki oleh Pemerintah . Dunia Binatang dengan konsep

information: documentary dikemas dengan menampilkan fenomena, peristiwa,

kejadian, dan sebagainya di setiap episodenya dengan satu tema.

Televisi Transformasi Indonesia 7 atau TRANS7, merupakan stasiun televisi

swasta di Indonesia yang dapat dijadikan pilihan oleh keluarga Indonesia sebagai

tontonan sehari-hari. Disamping memiliki program-programnya yang menarik,

pengemasan dari program itu sendiri juga sangat kreatif. Karena TRANS7,

memiliki orang-orang muda di balik layar, yang memiliki kreatifitas tinggi.

Ketatnya persaingan diantara stasiun-stasiun televisi yang ada di Indonesia,

membuat TRANS7 harus dapat memberikan tayangan yang berkualitas sebagai

konsumsi dari pemirsanya. Beragam program dikemas sedemikian rupa, untuk

memuaskan pemirsanya dan memenuhi kebutuhan publik. TRANS7 sebagai

media massa elektronik dan yang merupakan bagian dari pers Indonesia, memiliki

tanggung jawab sebagaimana misi pers yaitu mencerdaskan bangsa yang terdapat

dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia, menegakkan keadilan, memberantas

ketidakadilan dan memiliki fungsi ekonomi.

Pers di Indonesia, memiliki fungsi-fungsi yang tidak dapat dilepaskan dari

kehidupan masyarakat Indonesia. Karena pers telah menyentuh ranah publik, oleh

karena itu dalam kaitannya dengan masyarakat, pers memiliki fungsi yaitu fungsi

menyiarkan infromasi (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to

entertain), mempengaruhi (to influence), dan kontrol sosial (social control).
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Berikut gambaran singkat beberapa program siaran anak di Trans 7

1. Si Bolang Bocah Petualang

Acara ini tayang setiap hari senin sampai jumat jam 12.30 WIB   selama setengah

jam. Si Bolang atau bocah petualang adalah salah satu program andalan tentang

petualangan anak-anak di Trans7. Program ini mencoba mendekatkan

kembali anak-anak  di seluruh  nusantara dengan alam  dan  budayanya,

berinteraksi dengan alam, budaya, dan bermain dengan beraneka ragam permainan

tradisional. Selain itu, sisi-sisi human interest sang tokoh ketika menghadapi suatu

masalah juga ditampilkan di film semi dokumenter ini. Si Bolang adalah sebutan

dari seorang anak setempat yang memimpin teman- temannya berpetualang

disekitar tempat tinggalnya.

2. Laptop Si Unyil

Acara “Laptop si Unyil“ adalah tayangan acara yang memiliki karakter tokoh

dan narasi dubber dari serial tokoh boneka “unyil” dan kawan-kawan yang pernah

menjadi  tren  tontonan anak-anak  di era tahun 1980-an. Acara ini  tayang

setelah acara Si Bolang Bocah Petualang di Trans 7 pada pukul 13.00 WIB.

Laptop Si Unyil mengetengahkan kegiatan yang diakrabi masyarakat yang

menarik untuk diketahui oleh anak-anak. Baik itu tentang permainan, baju adat,

kebudayaan khas daerah,  proses pengolahan makanan yang sedang

digemari anak-anak dan sebagainya.

3. Koki Cilik

Acara ini menampilkan keseruan anak-anak dalam masak-memasak. Lewat

kegiatan memasak, anak-anak diajarkan mengenai bagaiman proses pembuatan



32

makanan yang biasanya mereka santap. Memasak itu harus hati-hati,

memperhatikan kebersihan, mengenal rasa sehingga diharapkan anak-anak akan

lebih menghargai makanan yang  disajikan untuk mereka. Dengan aktor utama

anak-anak yang memasak dengan di dampingi oleh koki yang profesional

dibidangnya, anak-anak menjadi tahu seluk beluk dunia kuliner sekaligus

mengenal profesi juru masak atau koki (chef). Banyak keseruan dan keceriaan

yang coba ditampilkan dalam kegiatan ini dengan latar belakang (background)

yang selalu berganti baik di dalam maupun di luar ruangan.

4. Cita-Citaku

Acara ”Cita-citaku” hadir di Trans 7 setiap senin sampai jumat pukul 14.00

WIB. Acara ini mengetengahkan beragam profil profesi yang diinginkan oleh si

kecil. Cita-citaku adalah tontonan yang sarat akan nilai pendidikan sekaligus

menghibur. Melalui program ”Cita-citaku” Trans 7 ingin memberikan

kesempatan kepada anak- anak yang kurang beruntung tetapi memiliki keinginan

besar untuk mewujudkan cita- citanya. Dengan mencoba memberikan

kesempatan kepada anak-anak yang ingin mewujudkan cita-citanya, diharapkan

terwujud suatu kesempatan bagi mereka kelak saat mereka dewasa.

5. Dunia Air

Acara ini  hadir di  Trans  7  setiap  hari kamis  dan  jumat pukul 14.30 WIB,

memberikan tayangan yang menghibur dan informatif. Sesuai namanya “Dunia

Air” mencoba menggambarkan lebih dekat dengan kehidupan mahluk-mahluk

yang hidup di air dan ekosistemnya. Menampilkan sosok lumbua-lumba, dan

tokoh kartun “Dolphino” sebagai maskot “Dunia Air”. Program ini mengajak
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pemirsa khususnya anak-anak untuk mengenal seluk beluk kehidupan di air dan

seisinya.

6. Home Stay

Program “Homestay” merupakan program yang melibatkan anak Indonesia

dan anak ekspatriat ke dalam sejumlah aktivitas bersama. Dua anak atau lebih

yang berumur antara 9 – 12 tahun ini akan bermain dan hidup bersama selama

beberapa hari. Program ini hadir setiap hari rabu jam 15.00 WIB. Dengan

adanya kegiatan aktivitas bersama antar dua budaya yang berbeda diharapkan

anak-anak dapat lebih dapat bertoleransi sehingga dapat mempelajari dua

kebudayaan yang berbeda, seperti bahasa, tingkah laku maupun kebiasaan dalam

berperilaku sehari-hari. Dengan melakukan aktivitas khas Indonesia maupun

teman yang berbeda negara tersebut, mereka dapat belajar berkomunikasi dengan

bahasa yang saling mereka mengerti. Berbagai ekspresi dan reaksi yang tidak

terduga akan menjadi salah satu keunggulan program ini.

7. Dunia Binatang

“Dunia Binatang” merupakan  program acara yang penuh  dengan edukasi.

Hadir setiap hari senin sampai jumat pukul 13.30 WIB. Program ini

mengupas profile dan kehidupan binatang darat dan binatang udara yang ada

di alam bebas. Efek animasi yang  beraneka ragam dan sosok “Otan” sebagai

ikon, menjadi daya tarik utama di dalam program ini.
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Tabel 2. Tayangan Dunia Binatang dengan 20 Episode

No Hari/ Tanggal Episode Tema tayangan Durasi

1 Senin/ 15 Februari 2016 14 Aku Cinta Terbang 18.52

2 Selasa/ 16 Februari 2016 15 Si Reptil Cantik 10.15

3 Rabu/ 17 Februari 2016 16 Ikan Buntal dan Ikan
Sembilang

9.59

4 Kamis/ 18 Februari 2016 17 Reptil Kecil
Peliharaanku

9.26

5 Jumat/ 19 Februari 2016 18 Beternak Arwana 6.17

6 Senin/ 22 Februari 2016 19 Si kuat dari Borneo 10.16

7 Selasa/ 23 Februari 2016 20 Komodo 10.15

8 Rabu/ 24 Februari 2016 21 Panda 10.00

9 Kamis/ 25 Februari 2016 22 Budidaya Ikan Patin 11.15

10 Jumat/ 26 Februari 2016 23 Burung-burung mitos 3.29

11 Senin/ 29 Februari 2016 24 Si Langka dari
belantara

19.12

12 Selasa/ 1 Maret 2016 25 Trenggiling dan
Landak

10.03

13 Rabu/ 2 Maret 2016 26 Burung Kuntul 19.19

14 Kamis/ 3 Maret 2016 27 Hewan untuk
pengobatan

11.45

15 Senin/ 7 Maret 2016 28 Pattaya Crocodile Pram 5.37

16 Selasa/ 8 Maret 2016 29 Landak 4.09

17 Rabu/ 9 Maret 2016 30 Beruang 7.10

18 Kamis/ 10 Maret 2016 31 Ubur-ubur 5.04

19 Jumat/ 11 Maret 2016 32 Koala 3.39

20 Senin/ 14 Maret 2016 33 Pingguin 6.39

(Sumber : diolah dari hasil penellitian 2016)

2.4.4 Segmentasi Program Televisi

Sejak awal tahun 2011, Trans 7 berkomitmen menyatakan diri sebagai televisi

yang lebih berfokus pada program edukasi. Pernyatan ini pernah dipublikasikan

di harian Suara Merdeka pada Kamis, 13 Januari 2011 oleh bagian marketing

dan public relations Trans 7,  Anita Wulandari.
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Untuk pemirsa anak-anak, Trans 7 memberikan pengetahuan dan hiburan melalui

acara ”Si Bolang Bocah Petualangan” yang menghadirkan keunikan kehidupan

anak-anak di seluruh penjuru Indonesia,  disusul kemudian dengan ”Laptop

Si Unyil” dan ”Buku Harian Si Unyil” memberikan ilmu pengetahuan yang

mendasar bagi anak anak. Tayangan ”Jalan Sesama ” yang merupakan adaptasi

dari tayangan ”Sesame Street” yang mendunia juga dipercayakan untuk

ditayangkan di Trans7 meski kemudian acara ini sudah tidak tayang lagi. Pada

pertengahan 2011 diganti dengan acara untuk golongan usia yang  lebih ke

anak muda (remaja) yaitu ” Brownies”.

Melalui acara ” Cita-citaku”, Trans 7 berusaha menghadirkan keseharian beragam

profesi yang dicita-citakan anak-anak lengkap dengan gaya bahasa anak- anak.

Beberapa acara hiburan lain yang  juga disajikan khusus untuk anak-anak

yaitu, Dunia Air, Dunia Binatang, Home Stay, Koki Cilik, Kuas Ajaib, Kisah Anak

Nusantara, GG Bond, Si Bolang Keliling Dunia, Opera Anak.

(sumber: http://www.trans7.co.id diakses pada Jumat, 23 September 2016 pukul

14.20)

2.5 Tinjauan Teoritis SMCR

Model ini dikenal dengan SMCR, kepanjangan dari source (sumber) , Message

(pesan), Chanel (saluran), dan Receiver (penerima). Sebagaimana dikemukakan

Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun

suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik,

seperti bahasan atau isyarat saluran adalah medium yang membawa pesan; dan

penerima adalah orang yang menjadi saaran komunikasi (Deddy, 162-164 )
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Dalam situasi tatap-muka, kelompok kecil dan komunikasi publik (pidato),

saluran komunikasinya adalah udara yang menyalurkan gelombang suara. Dalam

komunikasi massa,  terdapat banyak saluran: televisi, radio, surat kabar, buku dan

majalah. Model berlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang

mempengaruhi proses komunikasi: keterampilan berkomunikasi pengetahuan,

sistem sosial dan lingkungan budaya sumber dan penerima.

Menurut model Berlo (dalam Deddy, 162-164), sumber pemberi jasa pesan

dipengaruhi oleh faktor-faktor keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan,

sistem sosial, dan budaya.

1. Keterampilan Komunikator

a. Kemampuan komunikator dalam menyusun tujuan komunikasi

b. Kemmpuan komunukator dalam kredibilitas dan kompetensi dalam bidang

yang disampaikan

c. Kemampuan komunikator dalam menulis

d. Kemampuan komunikator dam lisan

e. Cara penyampaian media televisi

2. Pengetahuan

a. Pengetahuan sumber tentang receiver

b. Penegtahuan sumber tentang media komunikasi yang sesuai

c. Pengetahuan sumber tentang metode pendekatan yang sesuai

d. Pengetahuan tentang sumber tentang pesan

e. Pengathuan yang luas tentang apa yang dibahasnya
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3. Pesan dikembangkan berdasarkan  elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode .

a. Element adalah faktor tambahan yang membantu penyampaian pesan

seperti gesture tubuh, mimik muka dll.

b. Content adalah inti yang berupa materi atau naskah komunikasi yang

dimana dalam penyusunannya harus diperhatikan dan disesuaikan dengan

si penerima pesan.

c. Treatment adalah perlakuan komunikator dalam penyampaikan pesannya

kepada penerima pesan. Pesan dapat dicerna oleh kelima indra manusia.

d. Code adalah penggunaan bahasa, gambar yang disepakati dan dapat

dimengerti oleh penerima.

e. Struktur adalah isi pesan yang disajikan utuh atau terpotong

4. Saluran berhubungan dengan panca indra: melihat, mendengar, menyentuh

membaui, dan merasai (mencicipi).

a. Baik menurut sasaran

b. Dapat diterima oleh banyak sasaran

c. Mudah digunakan oleh banyak sumber maupun penerima

d. Lebih ekonomis dan terjangkau.

Model ini lebih dari bersifat organisasi daripada mendeskripsikan proses

karena tidak menjelaskan umpan balik.

5. Receiver adalah sasaran komunikasi yang memenuhi hasil proses komunikasi

dari model SMCR yaitu

a. Keterampilan komunikasi : kemampuan lebih banyak mendegarkan atau

membaca.
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b. Kebutuhan wawasan atau pengetahuan

c. Tujuan yang diingikan

d. Perubahan Sikap nilai kepercayaan dan kebiasan atau rutinitas

e. Kemampuan untuk menerima pesan

f. Kegunaan pesan

Kelebihan model SMCR adalah tidak terbatas pada komunikasi publik dan

komunikasi massa namun juga komunikasi antarpribadi dan berbagai bentuk

komunikasi tertulis, bersifat heuristik.

2.6   Kerangka Pikir

Media merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia

modern. Setiap manusia melakukan aktivitas tentu menggunakan media dalam

bidang komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh

pada media, termasuk media massa cetak dan elektronik. Media massa

mempunyai peranan yang lebih terutama dalam fungsinya mempengaruhi. Salah

satu media massa yakni televisi. Televisi merupakan media massa yang dapat
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menyampaikan pesan melalui gambar bergerak sebagai kekuatan andalannya,

suara sebagai kekuatan pendamping, dan bahkan tulisan ataupun gambar tak

bergerak sebagai kekuatan pendukung. (Darwanto.2007:27)

Televisi menjadi suatu fenomena besar abad ini karena perannya sangat besar

dalam membentuk pola pikir pengembangan wawasan dan pendapat umum,

termasuk juga program siaran dan hiburan. Televisi memiliki beberapa fungsi.

Keunggulan televisi adalah, pertama menyangkut isi dan bentuk, media televisi

walaupun direkayasa mampu membedakan fakta dan fiksi, realitas dan tidak

terbatas. Kedua menyangkut khalayaknya, televisi memiliki khalayak yang tetap,

memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim. Salah satunya

yang bersifat dokumentasi juga mengisi dan menambah jenis tayangan acara di

televisi. Tayangan seperti ini telah memberikan banyak informasi, edukasi dan

hiburan bagi khalayak sesuai dengan fungsi komunikasi massa itu sendiri.

Program acara Trans 7 tayangan yang bersifat dokumentasi kini banyak disenangi

oleh khalayak dan menjadi trendsetter adalah dunia binatang. Dunia Binatang

adalah program informatif yang menayangkan berbagai hal yang mendalam

tentang berbagai fauna yang ada di dunia ini yang ditayangkan setiap hari pada

jam 13.30 selama 30 menit. Dunia Binatang sebenarnya bukan tayangan televisi

baru, tetapi merupakan tayangan televisi yang sudah lama disiarkan oleh TVRI

yang merupakan media penyiaran milik pemerintah.

Dunia Binatang dengan konsep information: documentary dikemas dengan

menampilkan fenomena, peristiwa, kejadian, dan sebagainya di setiap episodenya

dengan satu tema, dan di dalam satu tema tersebut akan ditampilkan  contoh
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fenomena, peristiwa, dan kejadian. Tayangan dunia binatang memiliki fungsi

menyiarkan informasi, dalam tayangan tersebut terdapat informasi-informasi

mengenai fenomena kejadian yang berkaitan dengan binatang-binatang, untuk

mendidik (to educate) dan khalayak yang dituju anak-anak maka gaya

penyampaian informasi sesuai dengan usia anak-anak.

Dengan adanya tayangan dunia binatang ini, nantinya akan mempengaruhi

pengetahuan anak mengenai dunia satwa, dimana pada saat anak mendapatkan

stimulus berupa tayangan dunia binatang maka anak akan bias memahami pesan

yang dikirimkan dengan feedback yang diberikan berupa respon anak. Dengan

teori S M C R  ini nantinya dapat kita lihat komunikasi terdiri dari empat proses

utama yaitu Source (Sumber) adalah seseorang yang memberikan pesan atau

dapat disebut dengan komunikator, Message (pesan) adalah isi komunikasi yang

memiliki nilai yang disampaikan oleh komunikator yang mana pesan bersifat

menghibur, informatif, edukatif, persuasif dan propaganda, Channel (media dan

saluran komunikasi) adalah sebuah alat mengirim pesan tersebut yang bersifat

pesonal atau massa, Receiver (penerima pesan) adalah orang yang mendapatkan

pesan dari komunikator.

Dari teori tersebut dapat kita lihat, pesan-pesan yang terdapat dalam tayangan

dunia binatang memiliki pengaruh atau tidak terhadap pengetahuan satwa pada

anak-anak. Objeknya adalah anak-anak kelas 3, 4 dan 5 di SD N 2 Pringsewu

Timur dan respon yang diharapkan adalah pemahaman terhadap tayangan dunia

binatang tersebut sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai satwa pada anak.

Berikut bagan kerangka pikirnya :
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Source Dolphino Channel Receiver

Variabel X
1. Frekuensi
2. Durasi/intensitas tayangan.
3. Isi pesan.
4. Penyajian pesan.
5. Symbol/ icon.
6. Penyusun pesan.

1.Commnicatio
n Skill.
2. Knowledge

X Y

Dunia
Binatang

Trans 7 Variabel Y
Anak –anak SD N 2

pada peningkatan
pengetahua pada satwa

1. Elements
2. Content
3. Treatment
4. Code
5. Structure

S M C R

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang

mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu

dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya (Burhan, 2005: 75).

H1 : Adanya pengaruh tayangan dunia binatang terhadap pengetahuan satwa

pada anak

H0 : Tidak ada pengaruh tayangan dunia binatang terhadap pengetahuan satwa

pada anak

Bagan 1. Kerangka Pikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian eksplanatori dengan pendekatan

kuantitatif. Pendekatan kuantutatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan

tata cara (metode) pengumpulan data, dan interpretasi hasil analisis untuk

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan

(Solimun, 2001:65).

Pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis yang ada.

Nazir (1988 : 63) mengemukakan bahwa tipe penelitian eksplanatori adalah suatu

penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau

hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil

penelitian yang sudah ada. Menurut Umar (1999:36) penelitian eksplanatori

adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara

suatu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel

mempengaruhi variabel lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe penelitian

eksplanatori adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengklarifikasikan
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mengapa dan bagaimana adanya hubungan diantara dua aspek dan dua fenomena

yang dilakukan untuk mencari jawaban atas teori yang sudah ada.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey.

Menurut Singarimbun (2008:3), metode penelitian survey adalah penelitian yang

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat

untuk pengumpulan data yang pokok. Metode penelitian survey ini bertujuan

untuk menjelaskan dengan melihat pengaruh antara variabel-variabel melalui

pengujian hipotesa penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini penulis

akan menjelaskan pengaruh tayangan dunia binatang terhadap pengetahuan satwa

pada anak.

3.3. Variabel penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan variabel x dan y, di mana x

adalah varibel bebas yaitu variabel yang diduga sebagai penyebab dari variabel

lainnya, sedangkan variabel y adalah variabel terikat yaitu akibat dari variabel

yang mendahului  (Kriyanti, 2010 : 21).

Hubungan variabel bebas dan variabel terikat dapat berupa hubungan antara dua

variabel saja (hubungan bivariat) atau antara lebih dari dua variabel, biasanya

antara satu variabel terpengaruh dan beberapa variabel pengaruh/hubungan

multivariat (Singarimbun dan Effendi, 2008 :55). Variabel bebas dalam penelitian
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ini yaitu tayangan dunia binatang dan variabel terikat yaitu pengetahuan satwa

pada anak.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi dari

variabel-variabel penelitian yang secara konkrit berhubungan dengan realitas yang

diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati dalam

penelitian. Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian digunakan untuk

menghindari kesesatan dalam menentukan alat pengumpulan data.

Tabel 3. Definisi operasional dalam pelaksanaan penelitian

Variabel Dimensi Indikator

Variabel X

(Message)

1. Frekuensi Seberapa seringnya anak menonton

tayangan Dunia Binatang.

2. Durasi Lama tayangan dalam pemenuhan

kebutuhan akan tayangan dalam satukali

frekuensi tayangan.

3. Isi pesan a. Banyaknya jumlah informasi

mengenai satwa dalam tayangan

Dunia Binatang.

b. Tempat asal lokasi  pengembalian

gambar tayangan Dunia Binatang.

c. Tips – tips mengenai satwa seperti

bagaimana anak agar tidak takut

dengan satwa.

4. Penyajian

pesan.

a. Anak – anak menyukai dialog antara

host dan penonton.

b. Anak – anak merasa tertarik dengan
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animasi yang ada di dalam

tayangan dunia Bintang.

c. Anak – anak tertarik pada suasana

petualangan  dalam  tayangan Dunia

Binatang yang berkelompok dan

selalu melibatkan anak – anak

dengan cara bermain.

5. Kode atau

simbol.

a. Selalu menyapa dan mengajak anak

– anak bermain.

b. Selalu menyarankan anak – anak

menonton tayangan Dunia Binatang

yang berisi informasi mengenai

satwa.

c. Menjadi ciri khas yang lucu dan

menggemaskan untuk anak – anak

dalam menonton tayangan Dunia

Binatang.

6. Penyusun

pesan.

Secara sistematis dalam tayangan Dunia

Binatang mulai dari sapaan, ajakan, dan

mengajak partisipasi anak – anak untuk

mengenal lebih jauh mengenai satwa

Variabel Y

(Receiver)

Pengetahuan

Satwa

1. Tingkat pengetahuan  mengenai

satwa

2. Tingkat pengertian mengenai satwa.

3. Tingkat  pemahaman mengenai

satwa.

4. Jumlah informasi mengenai

pengetahuan satwa.
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3.5 Populasi dan Sampel

Menurut Nazir (1988:325) mengemukakan bahwa populasi adalah subjek

penelitian yang merupakan kumpulan dari sejumlah individu dengan kualitas serta

ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2010:117) populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah siswa-siswi kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2 Pringsewu Timur.

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian

terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi

tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti

menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi

yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif

bagi populasi tersebut.

Karakteristik sampel adalah perwujudan dari populasi yang ada. Sampel dapat

mencerminkan ciri – ciri dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini,

karakteristik sample yang diambil adalah anak – anak yang berusia 9 – 11 tahun

dan anak – anak yang telah menonton 20 episode dalam 1 bulan tayangan Dunia

Binatang.
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3.6.Teknik Penarikan Sampel

Sistem penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik pengambilan sampel secara teknik stratified proporsional

random sampling yaitu metode sampel dengan cara membagikan populasi ke

dalam kelompok-kelompok yang homogeny yang disebut strata dan kemudian

sampel diambil secara acak dari tiap strata tersebut.

Stratified random sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan atas

kelompok-kelompok subjek dan antara satu kelompok dengan kelompok lain

tampak adanya strata atau tingkatan. Alasan menggunakan teknik stratified

random sampling adalah karena populasi mempunyai anggota atau unsur yang

tidak homogen dan berstrata proporsional. Selain itu, untuk mempermudah

penulis dalam pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan serta adanya

keterbatasan dana dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan

melakukan penelitian terhadap siswa-siswi kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2 Pringsewu

Timur yang berjumlah 279 anak, terdiri dari:

1. 88 anak kelas 3a, 3b dan 3c.

2. 98 anak kelas 4a, 4b dan 4c.

3. 93 anak kelas 5a, 5b dan 5c.

Untuk menentukan jumlah sampel penulis menggunakan rumus taro Yamane.

n =
12 Nd

N

keterangan :

n = jumlah sampel
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N = Jumlah populasi yang diketahui

D = Presisi yang ditetapkan (0,1).

Dengan menggunakan rumus taro Yamane, maka jumlah sampel yang dibutuhkan

adalah sebanyak :

n =
12 Nd

N

n =
1)1,0(279

279
2 

n =
1)01,0(279

279



n =
13,2

279
= 130,98 dibulatkan menjadi 131

Jadi, jumlah sampel yang diteliti sebanyak 131 orang.

Kelas 3

Kelas 3a  =
279
30

x 131 = 14

Kelas 3b  =
279

29
x 131 = 13

Kelas 3c  =
279

29
x 131 = 13

Kelas 4

Kelas 4a  =
279

32
x 131 = 15

Kelas 4b  =
279

33
x 131 = 15

Kelas 4c  =
279

33
x 131 = 15

Kelas 5

Kelas 5a  =
279

32
x 131 = 15
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Kelas 5b  =
279

31
x 131 = 14

Kelas 5c  =
279

30
x 131 = 14

Tabel 4. Pengambilan Sampel

Kelas Responden

3
A 14

B 13

C 13

4
A 15

B 15

C 15

5
A 15

B 14

C 14

Jumlah 128

3.7. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini hanya menggunakan data primer. Data primer

adalah data yang diperoleh dari informan melalui penyebaran kuesioner dengan

berisikan pertanyaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini

akan dicari melalui responden. Dalam hal ini responden penelitian adalah anak-

anak kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2 Pringsewu Timur.

3.8.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh

data yang lengkap, akurat, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan maksud dan tujuan penelitian.
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Menurut Burhan Bungin (2006: 156), pengumpulan data setidaknya meliputi dua

hal yaitu pembuatan kuesioner dan wawancara. Tujuannya untuk mengumpulkan

informasi dan data mengenai permasalahan yang akan diteliti yang mungkin tidak

bisa didapat dari teknik pengumpulan data yang lain. Data primer diperoleh dari

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, seperti kuesioner

dan hasil wawancara kepada beberapa murid kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2 Pringsewu

Timur baik anak laki maupun perempuan secara acak untuk mengisi kuesioner

yang diberikan. Data primer merupakan keseluruhan data yang diperoleh peneliti

secara langsung dari responden. Data sekunder merupakan data yang

dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber lain yang telah tersedia sebelum

penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari buku referensi, laporan/jurnal,

surat kabar, foto dan sumber lainnya dari internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada kegiatan ini adalah dengan

menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu teknik yang digunakan untuk

memperoleh data melalui penyebaran daftar pertanyaan secara tertulis tentang

teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Kuesioner

berisi daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden (Ariyanto, 2010).

Secara jelas akan dipaparkan teknik serta alat pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1) Angket atau kuesioner

Dalam penelitian ini salah satu alat pengumpul data yang digunakan adalah angkat

atau kuesioner. Angket tersebut memuat dua variabel yaitu pengaruh menonton
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tayangan dunia binatang dan pengetahuan satwa pada anak. Dalam penyusunan

angket penelitian menggunakan jenis pertanyaan tertutup dan jawaban pertanyaan

sudah disediakan oleh penulis. Butir-butir pertanyaan dalam angket disusun

berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Dari indikator tersebut

peneliti menjabarkannya dalam item-item pertanyaan (angket). Sebelum membuat

angket untuk diajukan kepada responden, peneliti terlebih dahulu membuat

instumen atau kisi-kisi dari pertanyaan. Kisi-kisi angket ini diperlukan guna

melihat dan memperjelas permasalahan yang dituangkan dalam angket.

2) Metode interview / wawancara

Metode interview atau wawancara ialah suatu metode pengumpulan data dengan

cara wawancara dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan

dan masing-masing menggunakan komunikasi secara wajar dan lancar.

Wawancara dalam suatu penelitian berguna untuk mengumpulkan data atau

keterangan tentang suatu gejala dalam suatu masyarakat, dan merupakan

pembantu utama dalam metode observasi. Dalam penelitian ini yang

diwawancarai adalah kepala sekolah dan guru kelas.

3) Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Untuk mendapatkan data yang valid (sahih) dan reliable (konsisten) diperlukan

pengukuran variabel yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Menurut

Arikunto (2006). Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur tentang apa

yang sebenarnya diukur.
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Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

rxy =
  

       
 




2222 YYNXXN

YXXYN

Keterangan  :

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah sampel

X = skor variabel X

Y = skor variabel Y

( Arikunto, 2007:73)

Valid atau tidaknya butir pertanyaan-pernyataan dalam kuesioner ditentukan oleh

nilai r. Bila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. maka butir pertanyaan

dikatakan valid.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dan koefisien korelasi, maka penulis

menggunakan statistik uji t dengan rumus:

thitung =
21

2

r

nr





keterangan:

thitung =  hasil uji tingkat signifikan

r =  koefisien korelasi

n = jumlah data

Setelah itu dalam pengujian hipotesis yaitu membandingkan nilai thitung (t hit)

dengan ttabel (t tab) pada taraf signifikan 5% dengan ketentuan:
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1. Jika t hit > t tab pada taraf signifikan 5%, maka koefisien regresi signifikansi

yang berarti hipotesis diterima.

2. Jika t hit < t tab pada taraf signifikan 5%, maka koefisien regresi tidak

signifikansi  yang berarti hipotesis ditolak.

Tabel 5. Uji Validitas Variabel

No Pertanyaan Koefisien Korelasi Keterangan
1 0,650 Valid

2 0,746 Valid

3 0,877 Valid

4 0,691 Valid

5 0,746 Valid

6 0,703 Valid

7 0,877 Valid

8 0,691 Valid

9 0,796 Valid

10 0,877 Valid

11 0,657 Valid

12 0,675 Valid

13 0,552 Valid

14 0,702 Valid

15 0,555 Valid

16 0,434 Valid

17 0,564 Valid

18 0,610 Valid

19 0,464 Valid

20 0,643 Valid

21 0,711 Valid

22 0,610 Valid

23 0,748 Valid

24 0,725 Valid

25 0,754 Valid

26 0,746 Valid

27 0,783 Valid

28 0,817 Valid

(sumber : diolah dari hasil penelitian tahun 2016)
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Berdasrakan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 28 pertanyaan untuk

penelitian yang diuji validitasnya dengan nilai koefisien korelasi di atas nilai r

tabel yaitu 0,374 dengan taraf signifikan 5%. Sehingga dari keseluruhan

pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

b. Uji Realibilitas

Suatu alat ukur atau instrument dikatakan reliabel apabila mempunyai taraf

kepercayaan yang tinggi dan memberikan hasil yang tepat. Pengujian reliabilitas

instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Crombach‘s Alpha. Adapun

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

α =
























Si

Si

k

k
1

1

Keterangan:

α = Reliabilitas instrument

∑ Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item

Si = Varians total

K = Jumlah item

(Arikunto, 2006:12)

Setelah hasil nilai koefisien Alfa Cronbach didapatkan maka nilai tersebut

dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai α < dari angka

kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Sebaliknya,

apabila nilai hitung korelasi product moment lebih besar dari angka kritik tabel

korelasi nilai r maka pertanyaan tersebtu reliabel.
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4) Skala Data dan Penentuan Skor

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Tingkat ukuran

yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan respondennya dari tingkat

paling rendah ke tingkat paling tinggi (Singarimbun, Masri: 2008).

Dalam penelitian ini skor yang ditentukan dengan 5 interval yaitu:

1. Jawaban sangat setuju diberi skor 5 (lima)

2. Jawaban setuju diberi skor 4 (empat)

3. Jawaban ragu-ragu diberi skor 3 (tiga)

4. Jawaban tidak setuju diberi skor 2 (dua)

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 (satu)

Dilihat dari akhir persentasenya:

0% - 20% = sangat lemah

21% - 40% = lemah

41% - 60% = cukup

61% - 80% = kuat

81% - 100% = sangat kuat

(Kriyantono, 2010:139)

3.9. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui kuesioner, maka dilakukan tahap pengolahan data.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program

statistik computer (Program SPSS) dengan langkah sebagai berikut :
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1. Editing

Pada tahap ini,penulis melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh

kemudian memastikan apakah terdapat kekeliruan atau tidak dalam pengisian.

2. Coding

Setelah melakukan editing data, penulis memberikan kode tertentu pada tiap data

sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisa data.

3. Tabulating

Pada tahap ini, jawaban-jawaban responden yang sama di kelompokan dengan

teliti dan teratur lalu di hitung dan di jumlahkan, kemudian di tulis dalam bentuk

tabel-tabel.

4. Cleaning

Cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali data yang dientri kedalam program

komputer agar tidak terdapat kesalahan.

3.10. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis regresi

linier sederhana yaitu hubungan secara linear antara satu variabel independen (X)

dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya

berskala interval atau rasio.

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

Y’ = a + bX
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Keterangan:

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut:

  
  




 22

2

. XXn

XYXXY
a

  
  




 22.

.

XXn

YXXYn
b

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat dilihat kemaknaan pengaruh antara 2

variabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05), jika P-value ≤

0,05, maka bermakna/signifikan, berarti ada pengaruh yang bermakna antara

variabel independen terhadap variabel dependen, atau hipotesis (Ho) di tolak, dan

jika P-value ≥0,05 maka tidak ada pengaruh yang bermakna antara variabel

independen terhadap variabel dependen, atau hipotesis (Ho) di terima.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Deskripsi Umum Tentang SDN 2 Pringsewu Timur

SD Negeri 2 Pringsewu Timur berdiri sejak tahun 1975 dengan nama SDN Inpres.

Kemudian pada tahun 1980 – 1985 SDN Inpres berganti nama menjadi SDN 2.

Selanjutnya, pada tahun 1985 – 2005 SDN 2 berganti nama menjadi SDN 2

Pringsewu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 SDN 2 Pringsewu

kembali mengalami perubahan nama menjadi SDN 2 Pringsewu Timur. Nama

SDN 2 Pringsewu Timur sejak tahun 2005 tetap bertahan sampai dengan

sekarang.

Pada tahun ajaran 2015/2016, jumlah siswa-siswi SDN 2 Pringsewu Timur adalah

467 anak. Selain itu, SDN 2 Pringsewu Timur memiliki tenaga pendidik yang

berjumlah 23 orang, staf Tata Usaha (TU) sebanyak 1 orang dan penjaga sekolah

1 orang.

Struktur organisasi SD Negeri 2 Pringsewu Timur dapat dilihat pada bagan

sebagai berikut:
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Struktur  organisasi SDN 2 Pringsewu timur

Bagan 2. Struktur Organisasi SDN 2 Pringsewu Timur

Kelas I Kelas IIIKelas II Kelas VIKelas IV Kelas V

Koordinator wakil kelas Koordinator guru mapel

KUPT
Hj.: horiyah

Kepala sekolah
Sukirno .spd

Pengawas
Sugiman.spd

Tenaga pendidik
T U : Nurrohman

Perpus : Arki
Penjaga : Slamet

Wakil sapas
sunarto

Wakil kepagawaian
E.suyitno

Wakil kesiswaan
Dra. Karlina

Pramuka :Sri
ayem

Orkes :
trisuhandi

Uks : sunarto
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4.2 Deskripsi Secara Demografi Tentang SDN 2 Pringsewu Timur

SD Negeri 2 Pringsewu Timur adalah salah satu sekolah dasar yang terletak di

Kabupaten Pringsewu yang beralamat di Jl. Pelita 1 No 2 Pringsewu Timur,

Kabupaten Pringsewu Timur, Lampung. Luas SD Negeri 2 Pringsewu Timur

adalah 2500 M2.

4.3 Deskripsi Secara Status Sosial Siswa SDN 2 Pringsewu Timur

Secara umum status sosial siswa SDN 2 Pringsewu Timur adalah menegah ke

bawah. Hal ini dikarenakan rata-rata pekerjaan dari orang tua siswa di SDN 2

Pringsewu Timur adalah sebagai buruh. Adapun daftar pekerjaan orang tua siswa

SDN 2 Pringsewu Timur dipaparkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 3a

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Kartika sari ayu Pedagang
2 Dimas Petani
3 Sri Ayu Lestari Petani
4 Bagas Anggra Petani
5 Eka Putri S. Pedagang
6 Nanang Wiraswasta
7 Adi Putra Buruh
8 Nugroho Jaya Putra Buruh
9 Salsa Putri M. Pedagang
10 Maharani Pedagang
11 Safri Mujiati Petani
12 Hardiyanto Petani
13 Ningsih Anugrah D. Buruh
14 Anggara Jaya M. Buruh

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari pedagang

(28,57%), petani (35,71%) wiraswasta (7,14%) dan buruh (28,57%).
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Tabel 7. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 3b

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Mila Lasmini Buruh
2 Febi Aris Setiana Buruh
3 Aniya Wulandari Buruh
4 Ahmad Nur Faqih Pedagang
5 Adriana Eka Prasetya Pedagang
6 M. Fadil Baidila Buruh
7 Aril Dwi Permana Buruh
8 M Yusuf Ramadhan Buruh
9 Putu Aditya Juanda Petani
10 M. Anugrah Renhed Wangudi Pedagang
11 Karta Seiawati Pedagang
12 Amelia Ramadhani Pedagang
13 Zidan Alfiqih Pedagang

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari pedagang

(46,15%), petani (7,69%) dan buruh (46,15%).

Tabel 8. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 3c

No Nama Perkerjaan Orang tua

1 Hayun Marsel Ali Wiraswasta

2 Axu Devan N Buruh

3 M. Adib Sholahudin Petani

4 Sasabila Hardiyanti Petani

5 Anang Pratama Buruh

6 Chintya Maysa Putri Pedagang

7 David Firmansyah Pedagang

8 Gilang Buruh

9 M. Riziq Petani

10 Fitri Muliya Prili Petani

11 Zeni Nabila Rohma Petani

12 Mozza Alexandra Boru
Simatupang

Buruh

13 Kian Buruh

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari pedagang

(15,38%), petani (38,46%) wiraswasta (7,69%) dan buruh (38,46%).
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Tabel 9. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 4a

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Pasakalis Buruh
2 Syauki Buruh
3 Veronika Liana Putri Kartika Petani
4 Jidan Khairul Anam Petani
5 M. Havilah Amaris Sommers Buruh
6 M. Nur Faizin Wiraswasta
7 Dimas Mas'udali Wiraswasta
8 Caroline Nindiita Arzeti Buruh
9 Rahma Zabbrina Buruh
10 Nabila Ramadhani Buruh
11 Melki Meiluansyah Petani
12 Deco Petani
13 Farman Petani
14 Puspa Indah S.N Petani

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari petani (42,86%)

wiraswasta (14,29%) dan buruh (42,86%).

Tabel 10. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 4b

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 M. Fathur Rozak Pedagang
2 Nurul Auliya Buruh
3 Febriali Savira Putri Pedagang
4 Disa Petani
5 M. Faisma Barok Wiraswasta
6 Willa Nasya Aillah PNS
7 Tiara Grasya Maharani Pedagang
8 Rano Junaidi Wiraswasta
9 Dewi Nurhalisa Buruh
10 Hasbi Saura Prayuda Wiraswasta
11 M. Wimpy F. Buruh
12 Aziz Reykhan Al-Fikri Petani
13 Brigita Bella Syintia C. Buruh
14 Prayuda Kurniawan Buruh
15 Tommy Jaya Nugroho Petani
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Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari pedagang (20%),

petani (20%) wiraswasta (20%), buruh (33,33%) dan PNS (6,67%).

Tabel 11. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 4c

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Gizel Nurul F. Wiraswasta
2 Sofia Ria Renotor Pedagang
3 Sirli Buruh
4 Firli Nur Fadila Petani
5 Annisa Rahmawati Petani
6 Anggela Syaputri Wardani Petani
7 Erianto Buruh
8 Rasitya Eksta Putra Petani
9 M. Fandi Pratama Buruh
10 Putri Adelia PNS
11 Indah Ayu Dita Wiraswasta
12 Nabila Lexy Stalakira Wiraswasta
13 Sahrul Ahmad Agil Petani
14 Syifa Petani
15 Annisa Nurbaiti Z. Buruh

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari pedagang (6,67%),

petani (40%) wiraswasta (20%), buruh (26,67%) dan PNS (6,67%).

Tabel 12. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 5a

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Andifa Setya Budi Petani
2 Desta Hernadi Petani
3 Syauqi Ahmad PNS
4 Singgih Subakoi Buruh
5 Hafis Algifari Buruh
6 Jerry K. Wiraswasta
7 M. Galang Ramadhan Petani
8 Siti Nur Janah Petani
9 Chandra Pratama Buruh
10 Tri Yoga Wiraswasta
11 Rica Yocanda Buruh
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No Nama Perkerjaan Orang tua
12 Erlangga Prayudha  Setya Graha Buruh
13 Anggra saputra Buruh
14 Putra Wahyu Prananta Petani
15 Wahyudi Petani

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari petani (40%)

wiraswasta (13,33%), buruh (40%) dan PNS (6,67%).

Tabel 13. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 5b

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Carla Annisa Petani
2 Winna Narda Naillah Petani
3 Angela Trinita Petani
4 Aliyatur Rahma Buruh
5 Nazata Manan Syah Buruh
6 Yuia Faradilla Wiraswasta
7 Arin Salsabila Nafiska PNS
8 Rendi Nugroho Wiraswasta
9 Rahmat Arya Revaldo Wiraswasta
10 Bagus Ardika PNS
11 Nabila Thifal Zublik Buruh
12 Nayla Naura Putri Petani
13 Syabi Ajeng Syachira Petani
14 Didan Abdi Negara Petani

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari petani (42,86%)

wiraswasta (21,43%), buruh (21,43%) dan PNS (14,29%).

Tabel 14. Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 5c

No Nama Perkerjaan Orang tua
1 Zahra Aziza Buruh
2 Rofiatul Fitri Buruh
3 Farhan Fadira P. Petani
4 Rizki Ferdian Petani
5 Liana Syaputri Petani
6 Anzea Sultan Buruh
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No Nama Perkerjaan Orang tua
7 Indra Perwira Wiraswasta
8 Arel Junior PNS
9 Rans Sevtia N. Wiraswasta
10 Rasif Radiansyah Buruh
11 Riza Chlarisa Buruh
12 Hardi Bara Ngadianto Petani
13 Yuriana Petani
14 Intan Ayu D. Buruh

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan orangtua siswa terdiri dari petani (35,71%)

wiraswasta (14,29%), buruh (42,86%) dan PNS (7,14%).

4.5 Data Siswa SDN 2 Pringsewu Timur

Jumlah siswa – siswi SD N 2 Pringsewu Timur pada tahun ajaran 2015/2016

berjumlah 467 anak. Namun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah

siswa-siswa kelas 3, 4 dan 5 yang berjumlah 128 anak. Adapun data siswa-siswi

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Biodata Siswa Kelas 3a

No Nama
Tanggal

Lahir Umur Alamat

1 Kartika Sari Ayu 10-1-2007 8 Pringsewu

2 Dimas 1-4-2007 9 Pringsewu Timur

3 Sri Ayu Lestari 6-5-2008 9 Pringombo

4 Bagas Anggra 4-8-2007 9 Pringkumpul

5 Eka Putri S. 3-6-2008 8 Pardasuka

6 Nanang 5-6-2007 9 Pagelaran

7 Adi Putra 6-5-2008 9 Sidoharjo

8 Nugroho Jaya Putra 7-4-2007 9 Gunung Kancil

9 Salsa Putri M. 11-5-2008 9 Pardasuka

10 Maharani 4-1-2007 8 Pringsewu Timur

11 Safri Mujiati 5-6-2007 8 Jln. Melati 3

12 Hardiyanto 5-3-2008 8 Pringombo II

13 Ningsih Anugrah D. 10-5-2007 8 Pringsewu Timur

14 Anggara Jaya M 7-4-2007 8 Pringsewu Selatan
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Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 3a yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Tabel 16. Biodata Siswa Kelas 3b

No Nama Tanggal
Lahir

Umur Alamat

1 Mila Lasmini 4-5-2007 8 Sidoharjo
2 Febi Aris Setiana 15-5-2008 9 Pringombo
3 Aniya Wulandari 5-7-2007 8 Pardasuka
4 Ahmad Nur Faqih 2-8-2007 8 Gunung Kancil
5 Adriana Eka Prasetya 5-7-2007 8 Pringsewu
6 M. Fadil Baidila 19-5-2008 8 Pajarisuk
7 Aril Dwi Permana 4-8-2008 9 Pringsewu Timur
8 M Yusuf Ramadhan 6-4-2007 9 Pringsewu Timur
9 Putu Aditya Juanda 10-5-2007 9 Pringsewu Selatan
10 M. Anugrah Renhed W. 18-3-2007 8 Kalirejo
11 Karta Seiawati 4-5-2007 8 Gumuk Rejo Pagelaran
12 Amelia Ramadhani 6-5-2008 8 Pringombo
13 Zidan Alfiqih 7-5-2008 8 Pringombo

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 3b yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 13 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Tabel 17. Biodata Siswa Kelas 3c

No Nama
Tanggal

Lahir Umur Alamat

1 Hayun Marsel Ali 20-4-2007 8 Pringsewu

2 Axu Devan N 5-6-2007 8
Pringombo Lingkungan

V
3 M. Adib Sholahudin 5-10-2008 8 Sidoharjo
4 Sasabila Hardiyanti 21-5-2007 8 Pringsewu Timur
5 Anang Pratama 6-7-2008 8 Pringombo
6 Chintya Maysa Putri 22-5-2008 9 Pringombo
7 David Firmansyah 6-7-2007 9 Pringsewu Selatan
8 Gilang 5-4-2008 9 Gunung Kancil
9 M. Riziq 4-7-2008 9 Pardasuka
10 Fitri Muliya Prili 24-5-2007 8 Pardasuka
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No Nama Tanggal
Lahir

Umur Alamat

11 Zeni Nabila Rohma 5-9-2008 8 Sidoharjo

12 Mozza Alexandra BS. 6-5-2007 7
Jln. Pelita II Pringewu

Timur
13 Kian 8-4-2008 7 Pardasuka

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 3c yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 13 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Tabel 18. Biodata Siswa Kelas 4a

No Nama Tanggal
Lahir

Umur Alamat

1 Pasakalis 7–11-2002 9 Pringsewu Timur
2 Syauki 4-2-2004 9 Pringombo
3 Veronika Liana Putri K. 13-6-2005 9 Sidoharjo
4 Jidan Khairul Anam 20-1-2005 8 Pringsewu
5 M. Havilah Amaris S. 19-3-2005 7 Pringsewu
6 M. Nur Faizin 18-11-2005 8 Pringsewu Timur

7 Dimas Mas'udali 13-10-2005 8
Jln.Pelita 1
Pringsewu

8 Caroline Nindiita Arzeti 21-2-2006 8 Pringsewu
9 Rahma Zabbrina 5-4-2005 8 Pringsewu
10 Nabila Ramadhani 6-4-2004 8 Pringombo
11 Melki Meiluansyah 10-4-2005 8 Pringombo
12 Deco 14-5-2004 8 Pringombo IV

13 Farman 5-1-2002 8
Pringsewu

Selatan
14 Puspa Indah S.N 6-4-2005 8 Pringsewu

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 4a yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 14 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.
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Tabel 19. Biodata Siswa Kelas 4b

No Nama Tanggal
lahir

Umur Alamat

1 M. Fathur Rozak 4-3-2006 9
Gang. Gotong
Royong Psw I

2 Nurul Auliya 18-9-2006 8 Pringsewu timur
3 Febriali Savira Putri 5-3-2007 8 Pardasuka
4 Disa 2-11-2006 8 Kalirejo

5 M. Faisma Barok 1-3-2007 8
Pringombo

Lingkungan III

6 Willa Nasya Aillah 26-5-2006 8
Pringsewu

Selatan
7 Tiara Grasya Maharani 24-5-2006 8 Pringombo
8 Rano Junaidi 5-6-2007 8 Pringsewu
9 Dewi Nurhalisa 15-4-2006 8 Pringmbo
10 Hasbi Saura Prayuda 29-10-2006 8 Pringombo IV
11 M. Wimpy F. 4-5-2006 8 Gunung kancil
12 Aziz Reykhan Al-Fikri 7-10-2006 8 Pringsewu timur
13 Brigita Bella Syintia C. 8-3-2006 8 Sidoharjo
14 Prayuda Kurniawan 8-5-2007 8 Kalirejo
15 Tommy Jaya Nugroho 7-6-2006 8 Pringsewu

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 4b yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 15 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Tabel 20. Biodata Siswa Kelas 4c

No Nama Tanggal lahir Umur Alamat
1 Gizel Nurul F. 14-6-2005 8 Pringsewu
2 Sofia Ria Renotor 4-5-2006 9 Sidoharjo
3 Sirli 16-5-2006 9 Sidoharjo
4 Firli Nur Fadila 7-4-2006 9 Pringsewu Timur
5 Annisa Rahmawati 22-5-2006 8 Jln. Johar II
6 Anggela Syaputri W. 6-4-2006 8 Pringsewu Timur
7 Erianto 10-6-2007 8 Pringombo III
8 Rasitya Eksta Putra 5-7-2007 8 Pringsewu Selatan
9 M. Fandi Pratama 15-6-2007 8 Pringsewu
10 Putri Adelia 25-6-2007 8 Kalirejo
11 Indah Ayu Dita 27-3-2006 8 Sidoharjo
12 Nabila Lexy Stalakira 5-6-2006 9 Pringsewu
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No Nama Tanggal lahir Umur Alamat
13 Sahrul Ahmad Agil 18-3-2007 9 Pringombo I
14 Syifa 17-5-2006 9 Pringsewu Selatan
15 Annisa Nurbaiti Z. 7-10-2006 9 Pringsewu

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 4c yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 15 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

Tabel 21. Biodata Siswa Kelas 5a

No Nama Tanggal
Lahir Umur Alamat

1 Andifa Setya Budi 16-5-2005 11 Pringombo

2 Desta Hernadi 7-5-2005 11
Pringsewu timur

pagelaran
3 Syauqi Ahmad 23-5-2004 11 Pardasuka
4 Singgih Subakoi 16-5-2004 11 Pringombo II
5 Hafis Algifari 17-5-2005 11 Jln. Asem psw timur
6 Jerry K. 3-6-2004 12 Sidoharjo
7 M. Galang Ramadhan 27-4-2005 11 Pagelaran
8 Siti Nur Janah 7-6-2004 12 Pringsewu Selatan
9 Chandra Pratama 5-3-2005 12 Pringombo
10 Tri Yoga 6-2-2004 12 Pringombo
11 Rica Yocanda 18-4-2004 12 Pringsewu

12
Erlangga Prayudha
SG.

19-4-2005 12 Gunung kancil

13 Anggra saputra 12-4-2004 11
Pringombo IV
pringombo II

14 Putra Wahyu Prananta 18-4-2005 12 Pringombo III
15 Wahyudi 3-5-2005 12 Pringsewu selatan

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 5a yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 15 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.
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Tabel 22. Biodata Siswa Kelas 5b

No Nama Tanggal
Lahir

Umur Alamt

1 Carla Annisa 23-4-2005 11 Pringsewu Timur
2 Winna Narda Naillah 3-4-2004 12 Pagelaran
3 Angela Trinita 3-2-2004 12 Sidoharjo
4 Aliyatur Rahma 28-5-2004 12 Sidoharjo
5 Nazata Manan Syah 3-4-2004 12 Pringsewu Timur
6 Yuia Faradilla 18-2-2005 12 Sidoharjo

7
Arin Salsabila
Nafiska

4-3-2005 12
Jln. Kenaga 2

Psw Utara
8 Rendi Nugroho 17-3-2004 12 Sidoharjo
9 Rahmat Arya Revaldo 21-4-2004 11 Pagelaran
10 Bagus Ardika 12-6-2004 11 Pringsewu Timur
11 Nabila Thifal Zublik 3-4-2004 11 Pringsewu Timur
12 Nayla Naura Putri 3-1-2005 11 Sidoharjo
13 Syabi Ajeng Syachira 2-6-2005 11 Pringombo
14 Didan Abdi Negara 21-4-2005 11 Pringsewu

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 5b yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 14 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

Tabel 23. Biodata Siswa Kelas 5c

No Nama Tanggal
lahir

Umur Alamat

1 Zahra Aziza 16-4-2005 12 Pringumpul
2 Rofiatul Fitri 21-5-2004 12 Pringumpul
3 Farhan Fadira P. 3-5-2005 12 Pringsewu Selatan
4 Rizki Ferdian 5-6-2004 12 Sidoharjo
5 Liana Syaputri 19-4-2005 12 Kalirejo
6 Anzea Sultan 20-7-2005 11 Pagelaran

7 Indra Perwira 3-6-2005 11
Jln. Pelita Lk II

Pringsewu
8 Arel Junior 5-9-2005 11 Pringsewu Selatan
9 Rans Sevtia N. 2-6-2005 11 Sidoharjo
10 Rasif Radiansyah 20-4-2005 11 Kalirejo
11 Riza Chlarisa 6-3-2005 11 Pringombo
12 Hardi Bara Ngadianto 4-7-2005 11 Pringombo
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No Nama Tanggal
lahir

Umur Alamat

13 Yuriana 8-4-2005 11 Pringsewu timur
14 Intan Ayu D. 9-2-2005 11 Kalirejo

Berdasarkan tabel di atas, siswa kelas 5c yang menjadi sampel penelitian

berjumlah 14 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan pada penelitian

ini mengenai pengaruh tayangan dunia binatang di Trans7 terhadap pengetahuan

satwa pada anak – anak kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2 Pringsewu Timur, maka

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakuukan dengan metode kuantitatif menggunakan program

SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Thitung = 2,826 > Ttabel =

1,657 pada taraf signifikan 5% dan DF 126, sehingga hasil pengujian hipotesis

memutuskan untuk menerima H1 dan menolak H0 atau dapat disimpulkan

adanya pengaruh tayangan dunia binatang di Trans 7 terhadap pengetahuan

satwa pada anak-anak kelas 3, 4 dan 5 di SDN 2 Pringsewu Timur.

2. Koefisien determinasi model regresi linear sebesar 0,63 tau 63% menunjukkan

besarnya pengaruh tayangan dunia binatang di Trans 7 terhadap pengetahuan

satwa pada anak adalah sebesar 63 %. Sedangkan sisanya sebesar 37 %

pengetahuan satwa pada siswa dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

3. Tingginya pengaruh tayangan dunia binatang terhadap pengetahuan satwa

pada anak sebesar  63%  ini dikarenakan oleh banyak faktor, di antaranya

adalah waktu penayangan program dunia binatang,  pemilihan karakter Otan

(orang hutan) atau Dolphin (lumba-lumba) yang sangat tepat sebagai maskot
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tayangan dunia binatang, bahasa yang digunakan pada tayangan dunia

binatang mudah dimengerti dan sesuai dengan usia anak-anak tersebut dan

juga tayangan dunia binatang banyak memberikan pengetahuan baru bagi

anak-anak berupa pesan-pesan yang sangat menarik dan mendidik sehingga

membuat anak-anak sangat menyukai tayangan tersebut dan kehadirannya

sangat dinanti oleh mereka.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa perhitungan yang telah dilakukan peneliti

mengenai pengaruh tayangan dunia binatang di Trans7 terhadap pengetahuan

satwa siswa , peneliti menyerankan hal berikut ini :

1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dilakukan pada sekolah lainnya, selain

SDN 2 Pringsewu Timur. Hal ini dikarenakan populasi pada setiap tempat

memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan hasilnya mungkin akan berbeda

juga.

2. Orang tua hendaknya dapat menemani dan membimbing anak ketika

menonton televisi sehingga anak dapat memilih tayangan yang memberikan

manfaat dan sesuai dengan usianya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah peneliti

lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan dunia

binatang pada anak.
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