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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan media massa berawal pada kemajuan teknologi komunikasi dan

informasi sejak tahun 1970an. Dalam pengertian itulah kita bertemu dengan

beberapa istilah yang tidak asing ditelinga kita seperti banjir komunikasi, era

informasi, atau era satelit. Arus informasi meluas keseluruh dunia, globalisasi

informasi dan media massa pun menciptakan keseragaman pemberitaan maupun

preferensi acara liputan (Wawan Kuswandi, 1996:1)

Media komunikasi massa di waktu ini, dengan dukungan berbagai peralatan

yang semakin canggih, berkembang dengan pesat untuk memenuhi berbagai

kebutuhan manusia. Selama ini media massa memegang peranan sebagai sumber

informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Bahkan, menurut McLuhan,

media massa bisa dikatakan sebagai perpanjangan alat indra manusia (Jalaludin

Rakhmat, 2007:224). Media komunikasi massa sanggup menampilkan informasi,

baik itu tentang benda, orang-orang, atau tempat-tempat yang belum tentu dapat

dialami secara langsung oleh penontonnya. Contohnya, ketika seseorang sedang

membaca surat kabar, ia dapat mengetahui berbagai permasalahan yang tengah

melanda di berbagai negara lain. Dengan membaca buku, seseorang juga bisa

merasa dibawa kesebuah tempat dimasa lalu untuk mengenal sebuah sejarah, atau
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dengan menonton sebuah film, seseorang dapat diajak masuk ke dalam

pengalaman-pengalaman imajiner tanpa batas.

Perhatian pemirsa biasanya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal

dan eksternal. Faktor internal berupa adanya keinginan dari dalam dirinya tentang

suatu peristiwa yang baru atau belum diketahui dan faktor eksternal merupakan

pengaruh dari lingkungan pemirsa itu sendiri. Media massa khususnya televisi

menyajikan berbagai program tayangan seperti: berita informasi, kriminal,

hiburan, kuis, talkshow, dan sebagainya.

Program berita atau acara berita, biasanya berisi liputan berbagai peristiwa

berita dan informasi lainnya, apakah yang diproduksi secara lokal oleh stasiun

televisi Program berita juga bisa berisi materi tambahan seperti liputan olahraga,

prakiraan cuaca, laporan lalulintas, komentar serta bahan lain yang oleh penyiar

berita dianggap relevan dengan pendengar ataupun pemirsanya.

Latar belakang penelitian ini didasari karena redahnya minat masyarakat

dalam menonton tayangan berita televisi. Masyarakat lebih menyukai tayangan-

tayangan yang bersifat hiburan. Rating tayangan berita masih berada dibawah

rating tayangan sinetron.

“Dari hasil survei lembaga penelitian, Televisi masih menjadi media utama

bagi masyarakat Indonesia untuk mencari informasi dan hiburan pada 2012 lalu”.

Berdasarkan penelusuran Nielsen Audience Measurement, 94 persen masyarakat
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Indonesia mengkonsumsi media melalui televisi. Turun satu angka dibanding

tahun sebelumnya.

Menurut Nielsen, acara pencarian bakat di televisi mencuri perhatian pemirsa

sebagai genre program paling banyak ditonton. Tayangan ini memperoleh rating

sebesar 2,3. Atau ditonton oleh 1,2 juta penonton di atas 5 tahun di 10 kota besar

di Indonesia.

Jumlah ini sedikit lebih banyak ketimbang perolehan program hiburan

komedi dan sinetron yang ditonton 1 juta orang. Setara dengan dua poin rating.

Dibandingkan tahun sebelumnya, penonton acara pencarian bakat ini telah

bertambah dari sekitar 900 ribu orang. Rating acara pencari bakat memang lebih

besar dari sinetron. Tapi, penonton Indonesia masih menghabiskan 24 persen dari

total jam menonton mereka, selama setahun, untuk menyaksikan sinetron. Atau

sekitar 197 jam.

Tayangan hiburan seperti acara komedi, musik, atau permainan, memperoleh

porsi jam menonton terbesar kedua dari pemirsa yakni sekitar 20 persen atau

selama 168 jam selama setahun.”

Sumber (http://www.tempo.co/read/news/2013/03/06/090465467/Acara-TV-

Ini-Paling-Digemari-Penonton-Indonesia) Artikel diakses pada 15 april 2013.

Adanya data dari AGB Nielsen Media Research yang menyebutkan bahwa

rating program berita berada di bawah rating program hiburan. Hal ini

menunjukkan bahwa pemirsa program berita lebih sedikit daripada pemirsa
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program hiburan. Padahal program berita merupakan program yang sudah ada

sejak dulu sebelum sinetron, infotainment, film ada di televisi. Bahkan setiap

orang membutuhkan berita.

Pemilihan media dan program acara televisi oleh khalayak dapat

dipengaruhi dari faktor Tingkat pendidikan yang diperoleh. Perbedaan tingkat

pendidikan mengakibatkan perbedaan selera dalam pemilihan program acara

televisi. (McQuail, 1996: 118)

Padahal sebuah program termasuk program berita membutuhkan audiens

untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Semakin banyak audiens maka

semakin tinggi rating yang diperoleh, dan semakin menarik pemasang iklan untuk

beriklan pada program berita tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjadikan sebuah program unggul dengan rating

yang tinggi, divisi pemberitaan harus mampu memahami karakteristik audiensnya

dengan lebih baik. Sehingga audiens dapat meluangkan waktunya menonton

program berita karena program tersebut dapat memenuhi keinginan dan

kebutuhannya. Salah satunya yaitu dengan memahami karakteristik tingkat

pendidikan audiens. Menurut De Fleur dan Dennis, variabel pendidikan

merupakan karakteristik yang lebih mudah diukur dan lebih spesifik daripada

variabel lainnya. (McQuail, 1996:119)

Berangkat dari data inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji apakah

ada Hubungan antara Tingkat Pendidikan terhadap Frekuensi Menonton tayangan
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berita Metro Hari Ini di MetroTV pada masyarakat warga RW 06 Kelurahan

Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu program yang banyak diminati

oleh warga RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru adalah

program berita. Warga RW 06 yang sangat heterogen tingkat pendidikannya

memiliki kecenderungan menonton berita di Televisi.

Oleh karena itulah, dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji

lebih mendalam secara ilmiah, maka penulis mengangkat dan memberi judul

”HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP FREKUENSI

MENONTON TAYANGAN BERITA METRO HARI INI DI METRO TV

PADA MASYARAKAT RW 06 KELURAHAN HARJOSARI KECAMATAN

SUKAJADI PEKANBARU”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Banyaknya program acara berita televisi yang bagus sehingga pemirsalah

yang menjadi raja untuk menentukan acara yang mana yang akan ditonton.

2. Penonton sekarang bukanlah penonton pasif namun penonton yang aktif yang

mampu menentukan tayangan mana yang bagus atau tidak.

3. Penulis tertarik mengangkat judul ini karena siaran berita selalu menjadi inti

semua siaran televisi
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4. Lokasi penelitian yang penulis ambil merupakan RW 06 Kelurahan Harjosari

Kecamatan Sukajadi Pekanbaru yang terdiri dari masyarakat dengan beragam

tingkat pendidikan.

5. Dari segi waktu. biaya dan tenaga penulis merasa  mampu untuk mengadakan

penelitian ini.

6. Judul yang penulis angkat berkaitan langsung dengan jurusan yang sedang

penulis dalami yaitu juruan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting.

C. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran

serta pengertian terhadap istilah atau kata-kata yang ada dalam fokus penelitian,

maka perlu dijelaskan mengenai hal tersebut yang nantinya akan menjadi

pegangan dalam penelitian ini.

1. Hubungan berarti adanya kesinambungan atau sangkut paut. Dalam hal ini

penulis meneliti antara hubungan tingkat pendidikan terhadap frekuensi

menonton berita Metro Hari Ini (KBBI, 2007:409)

2. Tingkat pendidikan Menurut Ahmad D Marimba, (1999:111) Tingkat

Pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur

sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari

pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Sedangkan

menurut UU nomor 2 tahun 1989, tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan
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adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan

kedalaman bahan pengajaran. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur

pendidikan sekolah terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan

Pendidikan Tinggi. Sehingga dalam hal ini UU nomor 2 tahun 1989 dapat

dirumuskan:

a. Pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan

SMP/ MTs

b. Pendidikan Menengah yang terdiri dari SMA/ MA ataupun SMK/ MAK

c. Pendidikan Tinggi yang terdiri dari: Akademi, Institut, Sekolah Tinggi

dan Universitas

3. Frekuensi menonton adalah: intensitas kekerapan atau kejarangan

kerapnya, frekuensi yang dimaksud adalah seringnya kegiatan menonton

dilaksanakan dalam periode waktu tertentu (Tim Penyusun kamus Pusat

Bahasa 2007: 322). Menurut Azjen (dalam Hendro, P E, dkk,1998:3),

Frekuensi merupakan banyaknya pengulangan perilaku yang menjadi

target. Menonton tayangan televisi dapat berlangsung dalam frekuensi

yang berbeda-beda, dapat seminggu sekali, dua minggu sekali atau satu

bulan sekali, tergantung dari individu yang bersangkutan.

4. Tayangan berita atau acara berita ialah Salah satu bentuk tayangan yang

menguraikan tentang peristiwa/ pendapat/ realita yang mengandung nilai
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berita, sudah disajikan melalui media massa (Televisi). (Abdul Rachman,

2008: 76) tayangan berita biasanya berisi liputan berbagai peristiwa berita

dan informasi lainnya, seperti liputan olahraga, prakiraan cuaca, laporan

lalulintas, komentar serta bahan lain yang oleh penyiar berita dianggap

relevan dengan pendengar ataupun pemirsanya. (Tim Penyusun kamus

Pusat Bahasa, 2007: 1151). Tayangan berita dapat bertahan lama karena

disajikan dengan cerita yang fresh dan selalu berganti-ganti setiap hari.

5. Metro TV adalah: sebuah stasiun televisi swasta Indonesia yang didirikan

oleh PT Media Televisi Indonesia. Stasiun ini resmi mengudara sejak 25

November 2000 di Jakarta. Stasiun TV ini hanya memusatkan acaranya

pada siaran warta berita saja. Tetapi dalam perkembangannya, stasiun ini

kemudian juga memasukkan unsur hiburan dalam program-programnya.

Sumber : (www.metrotvnews.com) diakses tanggal 20 April 2013

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, ditemukan permasalah sebagai berikut:

a. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di RW 06 Kelurahan Harjosari

Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?
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b. Seberapa sering masyarakat RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan

Sukajadi Pekanbaru menonton tayangan berita Metro Hari Ini di

MetroTV?

c. Bagaimana korelasi antara tingkat pendidikan dengan frekuensi menonton

tayangan berita Metro Hari Ini di MetroTV pada masyarakat RW 06

Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Memfokuskan penelitian ini, serta menghindari kesalahpahaman penafsiran,

maka penulis memberikan batasan hanya pada: Bagaimana korelasi antara

tingkat pendidikan dengan  frekuensi menonton berita Metro Hari Ini di

MetroTV pada masyarakat RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru?

3. Rumusan Masalah

Bagaimana korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan frekuensi

menonoton tayangan berita Metro Hari Ini di MetroTV pada masyarakat

RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara tingkat

pendidikan dengan frekuensi menonton tayangan berita Metro Hari Ini di
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MetroTV masyarakat RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan khususnya yang

berkenaan dengan  hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat

dengan frekuensi menonton tayangan berita Metro Hari Ini di MetroTV

pada masyarakat RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru.

b. Menambah pengetahuan penulis mengenai hubungan antara tingkat

pendidikan terhadap frekuensi menonton tayangan berita Metro Hari Ini

di MetroTV pada masyarakat RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan

Sukajadi Pekanbaru.

F. Kerangka Teoritis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007: 598) teori merupakan

pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu kejadian dan

sebagainya; asas dan  hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian;

pendapat; cara; dan aturan yang melakukan sesuatu.

Teori juga didefenisikan sebagai seperangkat dalil atau prinsip umum yang

kait mengait (hipotesis yang diuji berulang kali) mengenai aspek-aspek suatu

realitas yang berfungsi untuk menerangkan, meramalkan, atau memprediksi, dan
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menemukan keterpautan fakta-fakta secara sistematis (Effendy, 2011: 244). Oleh

karena itu akan dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul:

1. Uses and Gratifications Theory (Teori Kegunaan dan Kepuasan)

Teori Uses and gratifications (kegunaan dan kepuasan) pertama kali

dikenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Kartz pada tahun 1974 dalam

bukunya The Uses on Mass Communication: Current Perspectives on

Grativication Research. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut,

dengan kata lain pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang

paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori uses and

gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif

untuk memuaskan kebutuhan. (Nurudin, 2011:191-192).

Teori Uses and Gratification ini bertujuan untuk menjelaskan tentang

informasi yang ada di dalam media terutama media massa. Dalam teori ini

audiens tidak lagi dipandang sebagai orang pasif yang hanya menerima

informasi yang disampaikan oleh media, tapi audiens berlaku aktif dan

selektif, dan juga kritis terhadap semua informasi yang disampaikan oleh

media.

Kartz, Blumler & Gurzevitch menjelaskan mengenai asumsi dasar dari

teori uses and gratifications, yaitu :
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a) Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian penting dari

pengguna media massa diasumsikan mempunyai ujuan

b) Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengkaitkan pemuasan

kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada khalayak.

c) Media massa  harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas.

Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat

bergantung pada prilaku khalayak yang bersangkutan.

d) Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan

anggota khalayak. Artinya, orang dianggap cukup mengerti  untuk

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.

e) Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. (Elvinaro Ardianto,

2009:74)

Kita bisa memahami interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan

media oleh orang itu (uses) dan kepuasan yang diperoleh (gratification).

Gratifikasi yang sifatnya umum antara lain: pelarian dari rasa khawatir,

peredaan rasa kesepian, dukungan emosional, perolehan informasi, dan

kontak sosial. Mengapa pula khalayak aktif memilih media? Alasannya

adalah karena masing-masing orang berbeda tingkat pemanfaatan medianya.

Stasiun televisi Metro TV dan TV One tentu akan lebih banyak dipilih oleh
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mereka yang ingin mencari kepuasan dalam perolehan informasi dan berita

dibanding khalayak yang ingin memperoleh suatu pelarian dari rasa khawatir.

Orang yang senang sinetron akan memanfaatkan pada media yang bisa

memberikan kebutuhannya daripada media yang lain. Hal ini berarti pemirsa

menjadi pihak yang aktif dalam memanfaatkan media massa. (Nurudin, 2011:

193)

2. Teori Komposisi Audiens dan  Teori Pembedaan Individu oleh Denis

McQuail.

Segmentasi audiens yang penulis ambil disini adalah segmentasi

berdasarkan pendidikan. Konsumen dikelompokkan berdasarkan tingkat

pendidikan yang dicapai. Pendidikan yang berhasil diselesaikan biasanya

menentukan pendapatan dan kelas sosial mereka. Selain itu, pendidikan juga

menentukan tingkat intelektualitas ini akan menentukan pilihan barang-

barang, jenis hiburan, dan program televisi yang diikutinya.

Tingkat  pendidikan biasanya terkait pula dengan tingkat

pekerjaannya walaupun tidak selalu. Seorang yang berpendidikan tinggi

cenderung membaca secara rutin surat kabar dan majalah-majalah tertentu

bahkan menonton acara televisi yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Biasanya bacaan dan tontonannya agak berat, memerlukan pemikiran-

pemikiran dan analisis, menyukai konsep-konsep baru dan tertantang untuk

menggali hal-hal yang baru. Sebaliknya, mereka yang hanya berhasil
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mencapai sekolah dasar umumnya akan mencari bacaan dan tontonan yang

ringan, mudah dipahami, banyak gambar atau foto, berjudul besar dengan

permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupannya (Morissan, 2008:

174).

Teori Komposisi Audiens yang dikemukakan oleh Denis McQuail

yang berpandangan bahwa karakteristik demografis mempengaruhi

ketersediaan waktu luang dan pilihan isi media. Menurut teori ini usia

mempengaruhi ketersediaan waktu luang dan pilihan isi media. Pendidikan

dan tanggung jawab pekerjaan profesional yang lebih tinggi dapat juga

mengakibatkan pilihan isi yang berbeda, yaitu isi yang lebih informasional

atau isi yang lebih didukung oleh nilai-nilai pendidikan dan budaya yang

dominan. Pada saat kita memiliki tanggung jawab keluarga dan pekerjaan

sendiri, minat kita sudah berbeda, dengan menyediakan waktu yang lebih

banyak untuk membaca surat kabar dan menonton informasi. Dengan lebih

banyaknya penghasilan saat beranjak dewasa, konsumsi media lebih

beragam. Dan selanjutnya pada saat kita memasuki usia lanjut, kita kembali

pada media yang lebih domestik (televisi dan buku) dan pilihan isi yang lebih

“serius” (McQuail, 1996: 218).

Telah dijelaskan pada teori diatas bahwa pendidikan mempengaruhi isi

tontonan yang dalam hal ini memilih program acara berita. Selain itu teori ini

juga didukung oleh Teori Pembedaan Individu oleh McQuail yang
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berpandangan bahwa pola komposisi audiens yang diamati merupakan hasil

dari tindakan individu dalam jumlah besar, yang masing-masing berpedoman

pada selera, minat, kemampuan intelektual, dan kesempatan yang berbeda-

beda (McQuail, 1996: 220). Dalam kondisi persaingan media seyogyanya

menjamin bahwa audiens memperoleh apa yang diinginkan.

3. Pengertian Pendidikan

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam

masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan

berarti bimbingan/ pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang

dewasa agar ia menjadi dewasa dalam artian dapat bertanggung jawab

terhadap diri sendiri secara biologis, psikologis, paedagogis dan sosiologis

(Hasbullah, 2006:1).

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh

seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

(Sudirman N,dkk, 1992:4)

Pengertian pendidikan selalu berkembang meski secara esensi tidak jauh

berbeda. Berikut ini pengertian pendidikan menurut para ahli
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a. Langeveld

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan

yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau

lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas

hidupnya. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang

diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari

– hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

b. John Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental

secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

c. J.J Rousseau

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada

masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

d. Driyarkara

Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan

manusia muda ketaraf insani.

e. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak,

adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat

yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai
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anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan

yang setinggi-tingginya. (Suwarno, 1990:2)

f. Menurut UU Nomor 2 tahun 1989

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan peserta didik

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya

di masa yang akan datang.

g. Menurut UU Nomor 20 tahun 2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.

4. Fungsi Pendidikan

Menurut David Popenoe (dalam Ngalim Purwanto,2011:58) ada empat

macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:

a. Transmisi (pemindahan) kebudayaan.

b. Memilih dan mengajarkan peranan sosial.

c. Menjamin integrasi sosial.

d. Sekolah mengajarkan corak kepribadian.

e. Sumber inovasi sosial.
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Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi

yang nyata (manifes) berikut:

a. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.

b. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi

kepentingan masyarakat.

c. Melestarikan kebudayaan.

d. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

(Ngalim Purwanto, 2011:60)

Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang

tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada

sekolah.

b. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi

untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini

tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan

masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap

terbuka.

c. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan

dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima

perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat.
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Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial

yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.

d. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula

memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung

secara ekonomi pada orang tuanya. (Mohammad Noor Syam, 1999:54)

5. Pengaruh pendidikan terhadap masyarakat

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa

b. Membawa bibit pembaharuan bagi masyarakat

c. Menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan

kerja di lingkungan masyarakat

d. Memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat,

sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis ditengah-tengah

masyarakat.

6. Karakteristik Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sebagai induk peraturan

perundang-undangan pendidikan  mengatur pendidikan pada umumnya.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari prasekolah

sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini.

a. Pada pasal 1 ayat 2 UU Sisdiknas berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayan nasional Indonesia, dan
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tanggap terhadap tuntutan perubahan  zaman.” Ini berarti bahwa  teori-

teori  dan praktik-praktik pendidikan yang diterapkan  di Indonesia,

haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia dan agama.

b. Kenyataannya menunjukkan bahwa kita belum memiliki teori-teori

pendidikan yang khas yang sesuai dengan  budaya bangsa. Kita sedang

mulai membangunnya. Teori pendidikan kita masih dalam proses

pengembangan (Sanusi,1989:62)

c. Dalam buku Pengantar Pendidikan Suatu Studi Awal Tentang Dasar –

dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia , (Redja

Mudyahardjo, 2010:191) membagi empat bagian Karakteristik

Pendidikan Nasional Indonesia.

1. Karakteristik sosial budaya

2. Karakteristik dasar dan fungsi

3. Karakteristik tujuan

4. Karakteristik kesisteman (sistemik)

7. Tingkat Pendidikan

Menurut UU nomor  2  Tahun 1989, tingkat pendidikan atau jenjang

pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta

keluasan dan kedalaman bahan pengajaran jenjang pendidikan yang termasuk
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jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,

dan pendidikan tinggi.

a. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9

(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak terdiri atas program

pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga

tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama yang melandasi jenjang

pendidikan menengah. Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk

mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan

dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat

serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk

mengikuti pendidikan menengah.

b. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan

pendidikan dasar. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk

melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya,

dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut

dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
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c. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,

magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah

yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik,

sekolah tinggi, institut, atau universitas. Lama pendidikan tinggi tiga

tahun untuk program diploma atau empat tahun untuk program sarjana.

Sesudah tingkat sarjana dapat meneruskan ke program Pascasarjana

selama dua tahun dan dapat meneruskan ke program Doktor dua tahun

kemudian

8. Mengenai frekuensi menonton

Kebanyakan aktivitas menonton berawal dari sebuah kebutuhan akan

informasi yang kemudian berpola dan menjadi semacam ritual keseharian.

Aktivitas menonton televisi adalah suatu proses yang rumit, terjadi dalam
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praktik domestik, yang hanya dapat dipahami dalam konteks kehidupan

sehari-hari (Reny Triwardani & Obed Bima Wicandra, 2007:5).

Tucker (dalam Zuliyana, 2009:22) mengemukakan pendapat tentang

menonton, yaitu:

a. Menonton merupakan perilaku pasif. Ketika televisi menyala, pikiran

penonton berhenti, interaksi personal terhenti dan tubuhpun tidak

berpindah-pindah. Hal ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi

kesehatan, karena beberapa penyakit kronis berasal dari kegiatan pasif.

b. Menonton acara yang disajikan televisi berarti individu yang menonton

akan mengalami proses observational learning (modelling) yang akan

mempengaruhi berbagai segi kehidupan manusia karena salah satu cara

manusia belajar adalah dengan mengobservasi

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan

bahwa Frekuensi menonton berarti kualitas dari tingkat kedalaman yang

meliputi kemampuan, daya konsentrasi terhadap sesuatu, tingkat

keseringan dan kedalaman cara atau sikap seseorang pada objek tertentu.

Jadi, frekuensi menonton televisi dapat dipahami sebagai tingkat

keseringan, kualitas kedalaman menonton atau durasi dan daya konsentrasi

untuk menonton.
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9. Pengertian Televisi

Televisi dilihat dari asal kata, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu

tele dan vision, yang secara harfiah dapat berarti sebagai visualisasi dari

sebuah objek yang jauh. Paul Nipkov dalam J.B Wahyudi (1996:1)

berpendapat bahwa televisi adalah pengiriman gambar melalui udara dari satu

tempat ke tempat lain. J.B. Wahyudi yang berjudul Komunikasi Massa

Sebuah Analisis Media Televisi (1996:2) mengatakan televisi dengan

menyebutkan trilogi televisi yang terdiri dari proses pengiriman oleh studio

pemancar, komponen televisi, dan mekanisme manajemem siaran. Dalam

televisi dikenal istilah manajemen siaran dan jurnalistik, yang merupakan

bagian dari publistik televisi. Televisi terdiri dari kata “tele” yang berarti jauh

dari dan “visi” yang berarti penglihatan (Onong Uchana Efendy, 2011:174),

yang dapat dilihat gambarnya dan didengar suaranya. Sehingga audience

terhibur sekaligus bisa mendapatkan informasi dari tayangan televisi.

Menurut Abdul Rahman (2009:36), Televisi adalah pesawat sistem

penyiaran gambar objek yang bergerak yang disertai dengan bunyi (suara)

melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang

mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi

dapat didengar, biasanya digunakan untuk penyiaran pertunjukan berita, dan

sebagainya.
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Televisi dan radio merupakan media massa elektronik. Media elektronik

adalah media massa yang dalam menyampaikan pesan akan sangat

bergantung pada aliran listrik. Pada masa sekarang media massa elektronik

juga dapat ditayangkan melalui bantuan tenaga diesel. Sedangkan A.M. Hoeta

Soehoet dalam buku yang berjudul Dasar-dasar Jurnalistik (1983:3)

membedakan media cetak dengan media televisi sebagai berikut: televisi dan

radio menguasai ruang, tetapi tidak menguasai waktu, sementara media cetak

(surat kabar/ majalah) menguasai waktu tetapi tidak menguasai ruang.

Wawan Kuswandi (1996:98) mengatakan bahwa televisi sebagai media massa

harus mempunyai unsur-unsur  penting,  yaitu:

a. Adanya sumber informasi

b. Isi Pesan

c. Saluran informasi

d. Khalayak sasaran

e. Umpan balik

10. Fungsi Televisi

Televisi merupakan media elektronik yang sangat efektif untuk

mempengaruhi penonton. Menurut J.B. Wahyudi (1996:35) mengatakan

bahwa fungsi televisi dibagi menjadi empat, yaitu:
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a. Sebagai Media Informasi

Menyajikan pengetahuan, pesan, dan nilai-nilai baru yang dapat

diterapkan di masyarakat.

b. Sebagai Media Sosial

Televisi dapat menyampaikan pesan-pesan sosial yang dapat

mempengaruhi penonton supaya memiliki jiwa sosial. Pesan yang

disajikan mengandung sebuah upaya sosial, interaksi, dan imitasi.

c. Sebagai Media Pendidikan

Televisi sebagai media pendidikan, karena pesan yang ditayangkan

mengandung nilai-nilai pendidikan. Ajakan kepada penonton untuk

melakukan hal positif, mengajak untuk taat menjalankan ibadah, dan

menyadarkan penonton dari hal-hal yang tidak baik. Walaupun banyak

tayangan televisi yang merusak nilai-nilai positif.

d. Sebagai Media Hiburan

Televisi dalam menayangkan acaranya banyak yang bersifat menghibur

penonton. Hal tersebut agar mengajak penonton untuk tidak tertekan

konflik dan stress. Tayangan hiburan mendominasi jam tayang televisi,

walaupun banyak tayangan hiburan yang merusak tetapi pemerintah

belum berani untuk bertindak tegas dalam menyaring acara hiburan

televisi.
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G. Konsep operasional

Berdasarkan Teori Komposisi Audiens diatas, Pendidikan dapat

mengakibatkan pilihan isi yang berbeda, yaitu isi yang lebih informasional atau

isi yang lebih didukung oleh nilai-nilai pendidikan dan budaya yang dominan

dengan menyediakan waktu yang lebih banyak untuk membaca surat kabar dan

menonton informasi. Telah dijelaskan pada teori diatas bahwa pendidikan

mempengaruhi isi tontonan yang dalam hal ini memilih program acara berita.

Untuk memudahkan pengukuran data terhadap masalah yang diteliti, terlebih

dahulu dioperasionalkan konsep terhadap hubungan tingkat pendidikan

masyarakat terhadap frekuensi menonton tayangan berita Metro Hari Ini di TV

dalam bentuk yang lebih kongkrit sehingga dapat diteliti dan diuji kebenarannya.

Operasional adalah menentukan suatu konstruk sehingga menjadi variabel

yang dapat diukur (Rakhmat, 2002:12).

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Variabel bebas (variabel x)

Disebut juga dengan variabel independent yang merupakan variabel yang

mempengaruhi variabel lainnya yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam

penelitian ini yang merupakan variabel x yaitu tingkat pendidikan

masyarakat yang mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:

Salah satunya adalah melalui indikator output pendidikan. Gambaran

yang diberikan melalui indikator ini adalah tingkat pencapaian masyarakat di
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bidang pendidikan setelah melalui proses pendidikan. Ukuran yang dapat di

ambil sebagai indikator output pendidikan salah satunya adalah tingkat

pendidikan yang ditamatkan. Seperti yang disebutkan pada Pasal 6 UU No.

20 tahun 2003 bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 s/d 15 tahun wajib

mengikuti pendidikan dasar. Logikanya adalah jika penduduk umur 7 tahun

mulai bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan terus bersekolah hingga

usia 15 tahun dengan asumsi tanpa ada kejadian luar biasa- maka penduduk

tersebut pada usia 15 tahun telah menyelesaikan pendidikannya hingga

tingkat SLTP. Harapan yang terkandung didalam UU tersebut adalah rakyat

Indonesia minimal berpendidikan setingkat SLTP.

Sehingga kesimpulan operasionalnya adalah:

1. Indikator tingkat pendidikan berdasarkan UU nomor 20 tahun 2004

adalah:

a. Pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

dan SMP/ MTs.

b. Pendidikan Menengah yang terdiri dari SMA/ MA ataupun SMK/

MAK

c. Pendidikan Tinggi yang terdiri dari: Akademi, Institut, sekolah Tinggi

dan Universitas

2. Masyarakat mengikuti organisasi/ pelatihan nonformal

3. Masyarakat aktif terlibat diskusi mengenai informasi terkini
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2. Variabel terikat (variabel y)

Disebut juga dengan variabel dependent yang merupakan variabel

yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya yang sifatnya tidak dapat

berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel y adalah

frekuensi menonton tayangan berita Metro Hari Ini di TV yang mempunyai

indikator sebagai berikut:

1. Frekuensi masyarakat menonton tayangan berita Metro Hari Ini di TV.

Hal tersebut dapat dilihat melalui:

a. setiap hari

b. sering (4 atau 5 kali seminggu)

c. jarang (1 atau 2 kali seminggu)

d. tidak pernah

2. Masyarakat mengetahui program berita Metro Hari Ini di Metro TV

3. Masyarakat menyediakan waktu khusus untuk menonton berita Metro

Hari Ini di Metro TV

4. Masyarakat mengikuti siaran berita Metro Hari Ini secara kontinyu di

Metro TV

5. Masyarakat memiliki tujuan khusus dalam menonton berita Metro Hari

Ini di Metro TV

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang, yang masih belum

sempurna. Pengertian ini diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan yang
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belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan

kebenaran hipotesis itu melalui penelitian (Bungin, Metodologi Penelitian

Kuantitatif, 2001:75)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho: Tidak ada hubungan  antara tingkat pendidikan terhadap frekuensi

menonton tayangan berita Metro Hari Ini di Metro TV pada masyarakat RW 06

Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru..

Ha : Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan terhadap frekuensi

menonton tayangan berita Metro Hari Ini di Metro TV pada masyarakat RW 06

Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

H. Metodologi penelitian

Metododologi yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe

penelitian korelatif yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara suatu

gejala sosial satu (variabel x) dengan gejala sosial lain (variabel y) sekaligus

menjawab mengapa itu terjadi melalui pengujian hipotesis. (Berger, 2000 dalam

Rachmat Kriyantono, 2009:382)

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW 06 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru.
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2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah warga RW 06 Kelurahan Harjosari

Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah

frekuensi menonton tayangan berita Metro Hari Ini di TV.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga RW 06 di Kelurahan.

Harjosari yaitu berjumlah 161 KK . Sedangkan sampelnya menggunakan

Rumus Slovin, yaitu:

Ket :

n = sampel

N = populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang dapat ditolerir, misalnya 2%, kemudian e ini dikuadratkan.

Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak sama. Ada yang

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, atau 10% (Husein Umar, Metode penelitian untuk

Skripsi dan Tesis, 2004:134).

Penulis mengambil batas Kelonggaran 10% sehingga dari rumus di atas

didapat:

N =

=
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=

= 61,6

Dibulatkan menjadi 62 KK. Dengan batasan umur 20 - 50 tahun. Penulis

menggunakan random sampling.

4. Teknik pengumpulan data

a. Angket

Merupakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner

(daftar pertanyaan) untuk diisi langsung oleh responden. Tujuan angket

adalah mencari informasi lengkap mengenai suatu masalah  dari

responden tanpa merasa khawatir apabila responden memberikan jawaban

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.

Penulis menyebarkan angket

b. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang mendukung

penelitian ini atau data yang diperoleh dari berbagai literature dan

instansi terkait dalam penelitian ini.

c. Teknik penyajian dan analisis data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah rumus Pearson

Product Moment yang membuktikan kekuatan hipotesis hubungan antar

variabel dengan variabel lainnya. Adapun rumus Pearson Product

Moment (r) adalah sebagai berikut di bawah ini:
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Ket :

r : koefisien korelasi Pearson’s Product Moment

N : jumlah individu dalam sampel

X : angka mentah untuk variabel x

Y : angka mentah untuk variabel y

I. Sistematika penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi Latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum

Pada bab ini penulis membahas mengenai lokasi penelitian yang

terdiri dari riwayat singkat Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru, selintas mengenai RW 06 Sukajadi, struktur organisasi

RW 06, batas wilayah. Profil Metro TV

BAB III : Penyajian data

BAB I : Analisis data

BAB V : Penutup


