
BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pengaruh Tayangan Kekerasan Dalam Film Kartun Terhadap

Perilaku Agresif Anak  Di SDN 108 Bukit Raya Pekanbaru

Dalam penyajian data pada BAB III ini, penulis akan menjabarkan data

yang telah diperoleh dari jawaban responden atau angket yang telah disebarkan

untuk mengetahui sejauh mana pengaaruh atau pengaruh tanyangan kekerasanan

dalam film kartun terhadap agresif anak Adapun angket yang disebarkan

berjumlah 62 eksemplar sesuai dengan jumlah responden peneliti, angket yang

disebarkan adalah angket tertutup, setelah terkumpul lalu disajikan pada BAB III.

Angket atau kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 12 pertanyaan dengan 4

kriteria jawaban. Masing-masing kriteria jawaban memiliki skor tertentu yaitu :

1. Kriteria jawaban A dengan skor 4

2. Kriteria jawaban B dengan skor 3

3. Kriteria jawaban C dengan skor 2

4. Kriteria jawaban D dengan skor 1

Data akan dianalisa dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sebagai

tabulasi data, serta analisis regresi linier dan korelasi product moment untuk

mengetahui pengaruh dan hubungan variabel penelitian. Karena antara regresi dan

korelasi product moment terdapat hubungan yang fungsional sebagai alat untuk

analisis. Apabila koefisien korelasi ( r ) tinggi maka umumnya koefisien regresi (

b ) juga tinggi, sehingga daya prediktifnya juga tinggi, begitu sebaliknya.



1. Identitas Responden

a. Tingkat Umur Responden

Tabel 3.1

No Tingkat umur Frekuensi Persentase
1 6-9 32 51,6 %
2 9-10 19 30,7 %
3 11-12 11 17,7 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 11 orang responden atau 17,74 %

adalah berumur 11-12 tahun, 32 orang responden atau 51,6 % berumur 6-9 tahun,

selanjutnya 19 responden atau 30,7 % berumur 9-10 tahun,

b. Tingkat kelas Responden

Tabel 3.2

No Kelas Frekuensi Persentase
1 1-3 24 38,7 %
2 4-5 22 35,5 %
3 6 16 25,8 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 orang responden atau 25,80 %

adalah keseluruhan anak sekolah yang bersekolah di SDN 108 Bukit Raya, dan 22

orang responden atau 35,48 % adalah kelas 4-5, dilanjutkan dengan 24 orang

responden atau 38,70 % adalah kelas 1-3, jadi dapat disimpulkan bahwa

responden yang paling banyak adalah kelas 1-3 berjumlah 24 orang.



2. Berikut bentuk-bentuk pertanyaan dari angket yang penulis sebarkan :

a. Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Perilaku Media

Tabel 3.3

Jawaban responden menggenai jadwal jam tayang film kartun yang akan

tayang

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Ya 25 40,3 %
B Terkadang 19 30,7 %
C Jarang sekali 14 22,5 %
D Tidak 4 6,5 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya bukit raya terdapat 25 orang responden atau

40,3% adalah ya tau menggenai jadwal jam tayang film kartun yang akan tayang,

19 orang responden atau 30,7% adalah terkadang tahu menggenai jadwal jam

tayang film kartun yang akan tayang, 14 orang responden atau 22,5% adalah

jarang mengetahui menggenai jadwal jam tayang film kartun yang akan tayang,

dan 4 orang responden atau 6,5% adalah tidak menggenai jadwal jam tayang film

kartun yang akan tayang. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang

paling banyak adalah 4 kali berjumlah 25 orang responden yang menonton kartun

yang unsur kekerasan.



Tabel 3.4

Jawaban responden Berapa Lama Waktu yang dihabiskan Menonton film

kartun selama 1 minggu

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A 4 Jam 2 3,2 %
B 3 Jam 56 90,3 %
C 2 Jam 4 6,5 %
D 1 Jam - -

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya bukit raya terdapat 56 orang responden atau

90,3% adalah lebih dari 4 Jam Lama Waktu yang dihabiskan Menonton film

kartun selama 1 hari 4 orang responden atau 6,5% adalah 3Jam lama waktu Lama

Waktu yang dihabiskan Menonton film kartun selama 1, 2 orang responden atau

3,2% adalah 2 jam Lama Waktu yang dihabiskan Menonton film kartun selama 1

hari, dan 0 orang responden adalah 1 Jam Lama Waktu yang dihabiskan

Menonton film kartun selama 1 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif

jawaban yang paling banyak adalah  3 Jam 56 orang responden.

Tabel 3.5

Jawaban responden mengenai meniru gaya atau pukulan seperti kekerasan

di televisi

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Sangat Sering 22 35,5 %
B Sering 27 43,5 %
C Kadang –kadang 9 14,5 %
D Tidak sama sekali 4 6,5%

Jumlah 62 100 %



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit terdapat 22 orang responden atau 35,5% adalah sangat

sering meniru gaya atau pukulan seperti kekerasan di televisi, 27 orang responden

atau 43,5% adalah sering meniru gaya atau pukulan seperti kekerasan di televisi, 9

orang responden atau 14,5% adalah kadang-kadang meniru gaya atau pukulan

seperti kekerasan di televisi, sedangkan 4 responden atau 6,5% tidak sama sekali

meniru gaya atau pukulan seperti kekerasan di televisi. Jadi dapat disimpulkan

bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah sering meniru gaya atau

pukulan seperti kekerasan di televisi berjumlah 27 orang responden.

Tabel 3.6

Jawaban responden mengenai meniru kekerasan psikologi (verbal/kata-kata)

dalam menonton

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 27 43,5 %
B Kadang-kadang 29 46,8 %
C Jarang 6 9,7  %
D Tidak sama sekali - -

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat 27 orang responden atau 43,5% adalah

selalu meniru kekerasan pisikologi dalam menonton, 29 orang responden atau

46,8% adalah kadang – kadang meniru kekerasan psikologi dalam menonton, 6

orang responden atau 9,7% adalah jarang meniru kekerasan psikologi dalam

menonton, sedangkan 0 responden  yang tidak sama sekali Jadi dapat disimpulkan

bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah  selalu berjumlah 29 orang

responden kadang – kadang meniru kekerasan psikologi dalam menonton.



Tabel 3.7

Jawaban responden mengenai seberapa  sering saat menonton didampingi

orang tua

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 2 3,2 %
B Kadang-kadang 5 8,1 %
C Jarang 37 59,6  %
D Tidak sama sekali 18 29,1 %

Jumlah 62 100 %
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat diSDN 108 Bukit Raya terdapat 2 orang responden atau 3,2% adalah

selalu di dampingi saat menonton oleh orang tua, 5 orang responden atau 8,1%

adalah kadang–kadang selalu di dampingi saat menonton oleh orang tua, 37 orang

responden atau 59,6% adalah jarang di dampingi saat menonton oleh orang tua

saat menonton film kartun, sedangkan 18 responden atau 29,1% selalu di

dampingi saat menonton oleh orang tua saat menonton film kartun. Jadi dapat

disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah jarang di

dampingi saat menonton oleh orang tua berjumlah 37 orang responden.

Tabel 3.8

Jawaban responden mengenai seberapa sering berpindah duduk selama film

berlangsung

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 10 16,1 %
B Kadang-kadang 26 41,8 %
C Jarang 21 34  %
D Tidak sama sekali 5 8,1 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat  10 orang responden atau 16,1% adalah



selalu berpindah duduk selama film berlangsung, 26 orang responden atau 41,6%

adalah kadang-kadang sering berpindah duduk selama film berlangsung, 21 orang

responden atau 34% adalah jarang berpindah duduk selama film berlangsung,

sedangkan 5 responden  tidak sama sekali seberapa sering berpindah duduk

selama film berlangsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang

paling banyak adalah kadang-kadang berjumlah 26 orang responden.

.

a. Tabulasi Jawaban Responden Perilaku Agresif Anak SDN 108 Bukit

Raya Pekanbaru dalam menonton film kartun

Tabel 3.9

Jawaban responden mengenai apakan akan membanting dan menendang

saat bermain kawan-kawan

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 7 11,3 %
B Kadang-kadang 13 21 %
C Jarang 22 35,5 %
D Tidak sama sekali 20 32,2 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat  7 orang responden atau 11,3%   adalah

selalu membanting dan menendang saat bermain kawan-kawan, 13 orang

responden atau 21% adalah kadang-kadang membanting dan menendang saat

bermain kawan-kawan, 22 orang responden atau 35,5% adalah jarang

membanting dan menendang saat bermain kawan-kawan, sedangkan 20

responden atau 32,2% tidak sama sekali membanting dan menendang saat



bermain kawan-kawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang

paling banyak adalah jarang berjumlah 22 orang responden.

Tabel 3.10

Jawaban responden menggangu kawannya saat bermain atau melakukan

pekerjaan lain

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 12 19,4 %
B Kadang-kadang 15 24,2 %
C Jarang 20 32,2 %
D Tidak sama sekali 15 24,2 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat  12 orang responden atau 19,4%   adalah

selalu menggangu kawannya saat bermain atau melakukan pekerjaan lain, 15

orang responden atau 24,2% adalah kadang-kadang menggangu kawannya saat

bermain atau melakukan pekerjaan lain, 20 orang responden atau 32,2% adalah

jarang menggangu kawannya saat bermain atau melakukan pekerjaan lain,

sedangkan 15 responden atau 24,2 tidak sama menggangu kawannya saat bermain

atau melakukan pekerjaan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban

yang paling banyak adalah jarang menggangu kawannya saat bermain atau

melakukan pekerjaan lain menggangu kawannya saat bermain atau melakukan

pekerjaan lain berjumlah 20 orang responden.



Tabel 3.11

Jawaban responden mengenai apakah akan memukul dan menendang jika

ada yang mengganggu saat sedang bermain

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 9 14,5 %
B Kadang-kadang 6 9,3 %
C Jarang 25 40,3 %
D Tidak sama sekali 22 35,5 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat diSDN 108 Bukit Raya bukit raya terdapat  9 orang responden atau

14,5%   adalah selalu memukul dan menendang jika ada yang mengganggu saat

sedang bermain, 6 orang responden atau 9,3% adalah kadang-kadang memukul

dan menendang jika ada yang mengganggu saat sedang bermain, 25 orang

responden adalah jarang memukul dan menendang jika ada yang mengganggu

saat sedang bermain, 22 responden atau 35,5 % tidak sama sekali memukul dan

menendang jika ada yang mengganggu saat sedang bermain. Jadi dapat

disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling banyak adalah jarang memukul

dan menendang jika ada yang mengganggu saat sedang bermain 25 orang

responden.



Tabel 3.12

Jawaban responden mengenai merebut  paksa mainan temannya jikalau dia

suka terhadap mainan

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 8 12,8 %
B Kadang-kadang 17 27,4 %
C Jarang 18 29,1 %
D Tidak pernah 19 30,7 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat  8 orang responden atau 12,8%   adalah

selalu merebut  paksa mainan temannya jikalau dia suka terhadap mainan, 17

orang responden atau 27,4% adalah kadang-kadang merebut  paksa mainan

temannya jikalau dia suka terhadap mainan, 18 orang responden adalah jarang

merebut  paksa mainan temannya jikalau dia suka terhadap mainan, 19 responden

atau 30,7 % tidak pernah merebut  paksa mainan temannya jikalau dia suka

terhadap mainan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling

banyak adalah tidak pernah merebut  paksa mainan temannya jikalau dia suka

terhadap mainan berjumlah 19 orang responden.

Tabel 3.13

Jawaban responden mengenai mengejek anak  saat tidak suka dengan orang

lain

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 8 12,8 %
B Kadang-kadang 17 27,4 %
C Jarang 18 29,1 %
D Tidak petrnah 19 30,7 %

Jumlah 62 100 %



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat  8 orang responden atau 12,8%   adalah

selalu mengejek anak  saat tidak suka dengan orang lain, 17 orang responden atau

27,4% adalah kadang-kadang mengejek anak  saat tidak suka dengan orang lain,

18 orang responden adalah jarang mengejek anak  saat tidak suka dengan orang

lain, 19 responden atau 30,7 % tidak pernah mengejek anak  saat tidak suka

dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang paling

banyak adalah tidak pernah mengejek anak  saat tidak suka dengan orang lain

berjumlah 19 orang responden.

Tabel 3.14

Jawaban responden mengenai kata-kata kasar saat tidak suka pada teman

yang lain

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentase
A Selalu 11 17,7 %
B Kadang-kadang 14 22,5 %
C Jarang 23 37,3 %
D Tidak pernah 14 22,5 %

Jumlah 62 100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 62 responden penelitian yang

terdapat di SDN 108 Bukit Raya terdapat  11 orang responden atau 17,7%   adalah

selalu mengeluarkan kata-kata kasar saat tidak suka pada teman yang lain, 14

orang responden atau 22,5% adalah kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kasar

saat tidak suka pada teman yang lain, 23 orang responden  atau 37,3 % adalah

jarang mengeluarkan kata-kata kasar saat tidak suka pada teman yang lain, 14

responden atau 22,5 % tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar saat tidak suka



pada teman yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban yang

paling banyak adalah  Jarang mengeluarkan kata-kata kasar saat tidak suka pada

teman yang lain berjumlah 23 orang responden.

Tabel 3.15

Rekapitulasi angket tayangan kekerasan dalm film kartun

JAWABAN A B C D
TABEL f p f p f P f p
1 25 40.32 19 30.65 14 22.58 4 6.45
2 2 3.23 56 90.32 4 6.45 0 0
3 22 35.48 27 43.54 9 14.52 4 6.45
4 27 43.54 29 46.77 6 9.68 0 0
5 2 3.23 5 8.06 37 59.68 18 29.03
6 10 16.13 26 41.94 21 3.87 5 8.06

JUMLAH 88 141.93 162 261.28 91 116.78 31 49.99

Dari table di atas dapat dicari persentase rata-rata peritem berdasarkan Jawaban

responden tentang pengaruh tayangan kekerasan dalam film kartun sebagai

berikut :

1. Yang menjawab  A 88 : 6 = 14,7: 64 = 0.24 x 100 = 24%

2. Yang menjawab B 162 : 6 = 27: 64 = 0.42 x 100 = 42%

3. Yang menjawab C 91 : 6 = 15,2: 64 =  0,24 x 100 = 24%

4. Yang menjawab D 31 : 6 = 5,7 : 64 = 0.09 x 100 = 9 %

Dari hasil diatas dapat diketahui, persentase rata-rata tertinggi pengaruh

tayangan  kekerasan dalam film kartun terhadap anak SDN 108 Bukit Raya

adalah sebesar 42 %.



Tabel 3.16

Rekapitulasi angket Prilaku Agresif Anak

JAWABAN A B C D
TABEL f p f p f p f p
1 14 22.58 15 24.19 17 27.42 16 25.81
2 19 30.65 13 20.97 15 24.19 15 24.19
3 19 30.65 20 32.26 17 27.42 6 9.68
4 15 24.19 17 27.42 18 29.03 12 19.35
5 21 33.87 15 24.19 13 20.97 13 20.97
6 14 22.58 16 25.81 15 24.19 17 27.42

JUMLAH 102 164.52 96 154.84 95 153.22 79 127.42

Dari table di atas dapat dicari persentase rata-rata peritem berdasarkan Jawaban

responden tentang pengaruh tayangan kekerasan dalam film kartun sebagai

berikut :

1. Yang menjawab  A 102 : 6 = 17 : 62 = 0.27 x 100 = 27%

2. Yang menjawab B 96 : 6 = 16: 62 = 0.26 x 100 = 26 %

3. Yang menjawab C 95 : 6 = 14,8, : 62 = 0,25 x 100 = 25 %

4. Yang menjawab D 79: 6 = 12,7 : 62 = 0.20 x 100 = 20 %

Dari hasil diatas dapat diketahui persentase rata-rata perilaku agresif anak

SD 108 Bukit Raya adalah 27%


