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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini teknologi sudah semakin maju. dimana orang dalam

memerlukan berita atau informasi sudah sangat mudah memperolehnya. Dari

sekian banyak kemajuan teknologi salah satu diantaranya adalah pesawat

televisi. Berbicara mengenai televisi, tentu ada tiga pihak yang terlibat di

dalamnya, yakni yang menyajikan, yang disajikan dan menikmati.

Televisi yang selama ini berperan sebagai media massa elektronik,

walaupun dalam bentuk yang paling sederhana, ternyata mampu menggelitik,

mempengaruhi dan mengiring seluruh umat manusia untuk membeli dan

memilikinya di berbagai belahan bumi ini sehingga boleh jadi sampai hari ini,

sudah sekian milyar pesawat televisi produksi banyak pabrik di seluruh dunia.

Sementara brand, harga, mutu dan modelnya sudah sangat beragam dan

banyak pilihan.

Televisi dengan berbagai program acara siarannya selama ini dengan

berbagai jenis tayangan informasi dan hiburannya memang selalu

menawarkan suatu kenikmatan tersendiri bagi para pemirsanya. Manfaat dan

kegunaan pesawat televisi memang bukan tidak ada. Hanya dibandingkan

dengan kerugiannya, manfaat menonton acara televisi sampai saat ini jauh

lebih kecil ketimbang kemudaratan atau kerugian yang akan ditimbulkannya.

Untuk itulah pemerintah telah mengatur Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sebagai dasar pengaturan
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dan pembinaan penyelengaraan penyiaran di mana penyiaran merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa

segala macam penyiaran atau tayangan di televisi harus berdasarkan kepada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang penyiaran

no:32 tahun 2002.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan

memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak

asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

yang demokratis.

Kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh

negara. Dalam kaitan ini undang-undang dasar negara republik Indonesia

tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut.

Namun, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia,

maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia

dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran,

keadilan, moral, dan data susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan

secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan

kesetaraan menggunakan hak berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar

negara republik Indonesia tahun 1945.
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Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan

masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk

mengetahui  dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi

kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah

membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di

Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat

umum perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam

demokrasi di negara kita.

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi

masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan

tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada

selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas

umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran,

tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi

yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai

penyiaran. Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran

sebagai berikut:

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan

berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis,
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termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada

asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;

2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan

menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun

pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan

menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;

3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,

juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga

ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional

maupun internasional;

4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan

informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital,

kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan

bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;

5. Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial

dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional, untuk itu,

dibentuk komisi penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi

masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;

Ketentuan umum dalam undang-undang, siaran adalah pesan atau

rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar

atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif

maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
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pemancaran dan sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa

dengan menggunakan spektrum melalui udara, kabel, dan media

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh

masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Memang tayangan televisi ada manfaat dan mudarat atau kerugiannya.

Lebih-lebih apabila pengaruh tayangan yang merugikan atau negative dicerna

oleh siswa yang pada gilirannya akan mewarnai pola pikir siswa. Apabila pola

pikir siswa sudah terkontaminasi oleh pikiran yang tidak sehat, maka akan

terbawa pada usia remaja. Dan kita sadari bahwa remaja adalah bentuk

miniatur dari pada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana Indonesia untuk

masa mendatang tergantung dari pada warna siswa yang akan menjadi remaja

dan bagaimana pola pikir remajanya.

Seseorang yang tertarik pada alur cerita, apakah itu pada seorang tokoh

dalam film, apakah itu alur cerita film, ataukah ada kesamaan kisah dengan

kehidupan nyata penonton. Ini akan melahirkan sikap obsesif dimana

seseorang ingin sama dengan yang telah disaksikannya dalam film, karena

terobsesif. Perasaan ini akan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu

yang membuatnya lebih nyaman dan lebih percaya diri, akibat ketidak

nyamanan perasaan obsesi, sikap ini disebut sikap kompulsi. Kompulsi akibat

tayangan FTV dapat berupa peniruan terhadap, apakah itu gaya hidupnya,

caranya berbicara (dialeg), penampilan dan lain sebagainya. Ini berdampak

buruk jika tidak ada filterisasi dalam memahami budaya asing yang menjelma

menjadi suatu cerita fiksi yang menyebabkan obsesi berlebihan.
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Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terlihat siswa-siswi SMA 09

Pekanbaru memiliki gaya dan akhlak yang kurang baik. Dari penampilan

mereka menggunakan seragam sekolah dan accesories yang tidak seharusnya.

Contoh memakai kalung dan gelang, baju seragam yang rok nya terlalu

pendek. Kemudian ada beberapa siswa jurusan IPS yang cara berbicaranya

kurang sopan kepada guru mereka.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tayangan FTV di SCTV

Terhadap Akhlak Siswa di SMAN 09 Pekanbaru”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengetahui kenapa siswa dalam menonton tayangan FTV sebagai

tayangan pilihannya.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tayangan FTV terhadap akhlak

siswa.

3. Untuk mengetahui mengapa tayangan FTV berpengararuh terhadap akhlak

siswa.

4. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena dengan adanya penelitian

ini, peneliti bisa melihat bentuk dari pengaruh tayangan FTV terhadap

akhlak siswa.

5. Judul yang peneliti angkat sesuai dengan jurusan penulis yaitu

Broadcasting.

6. Penulis memiliki kemampuan untuk mengadakan penelitian baik dari segi

dana, waktu dan jangkauan lokasi penulis.
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C. Penegasan Istilah

Agar dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas beberapa istilah

yang digunakan dalam penelitian ini. Dibawah ini akan dijelaskan tentang

beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah daya yang ada

atau timul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak

kepercayaan atau perbuatan seseorang.Dari pengertian yang telah

dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa pengaruh merupakan

suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.

2. Tayangan adalah acara televisi atau program televisi yang ditayangkan

oleh stasiun televisi. Secara garis besar, program TV dibagi menjadi dua

yaitu melalui pendekatan Jurnalistik dan pendekatan Artistik. Siaran karya

artistik mengutamakan keindahan, yaitu hiburan, drama, iklan, kuis, film

movie, fashion dan lain-lain. Sedangkan karya jurnalistik materinya. Berita,

wawancara, dialog, reportase, informasidan penerangan umum.

3. FTV (Film televisi) dalam bahasa inggris disebut sebagai Television

Movie) atau lebih sering  dikenal sebagai FTV, FTV adalah jenis film yang

diproduksi untuk televisi yang dibuat oleh statsiun televisi atau rumah

produksi yang berdurasi 120 menit sampai 180 menit, dengan tema yang

beragam seperti
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remaja, tragedi kehidupan, cinta dan agama. Tetapi perlu dipahami

sebelumnya, film layar lebar yang ditayangkan di televisi tidak di anggap

sebagai FTV. Film televisi sangat sering di tayangkan di saluran televisi

swasta SCTV. FTV disiarkan dihari Senin sampai minggu, disiarkan di

jam 10.00wib, di jam 11.00wib, di jam 12.30wib, juga di jam 14.03wib

dan malam, disiarkan di jam 23.30wib.

4. SCTV adalah salah satu televisi swasta nasional Indonesia, yang

menyajikan hiburan atau infotainment dalam program berita.

5. Akhlak adalah tingkah laku seseorang/perbuatan (baik-buruk) dalam

kehidupan sehari-harinya. (Mizwar,1998:9).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Seberapa besar pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap akhlak

siswa SMAN 09 Pekanbaru?

b. Apa yang menyebabkan pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap

akhlak siswa di SMAN 09 Pekanbaru?

c. Adakah pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap akhlak siswa

SMAN 09 Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka penulis membatasi permasalahan

yaitu bagaimana pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap akhlak siswa
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SMAN 09 Pekanbaru. meliputi, gaya hidup siswa, baik dalam segi

ekonomi, berbicara (dialeg), atau dalam ruang lingkup Sekolah.

3. Rumusan Masalah

Masalah yang muncul dalam penyusunan karya ilmiah ini dapat

penulis rumuskan sebagai berikut yakni :

“Bagaimana pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap

pembentukan akhlak siswa di SMAN 09 Pekanbaru?”

E. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Tinjauan Siaran FTV di SCTV

Film Televisi ataupun lebih kerap dikenal jadi FTV adalah

salah satu program SCTV dengan rata rata durasi 120 menit sampai

180 menit memiliki tema yang beraneka ragam, seperti remaja, tragedi

kehidupan, cinta, ataupun bahkan agama. FTV yang dipersembahkan

oleh SCTV selalu memperlihatkan aktor serta aktris yang mempunyai

kualitas akting tidak diragukan lagi. Alur cerita yang ditayangkan pada

film televisi biasanya bertemakan remaja, percintaan, tragedi dan

agama, dimana alur ceritanya adalah hasil penalaran kreatif manusia

yang belum tentu ada realitasnya. Selain itu sekarang ini banyak sekali

tayangan televisi yang sebenarnya merupakan duplikasi dari acara luar

negeri. Dalam hal ini, perusahaan televisi swasta di Indonesia hanya

meniru dari luar negeri untuk menayangkan acara yang sama.
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Duplikasi acara sebenarnya terjadi pula diantara sesama televisi

nasional, walaupun dikemas dengan cara berbeda.

Melalui acara-acaranya yang sebagian besar di impor, televisi

memasyarakatkan nilai budaya asing yang longgar dan serba boleh,

termasuk kepada masyarakat pedesaan yang sebenarnya memandang

sebagian besar acara-acara TV swasta tidak relevan dengan kebutuhan

mereka, sehingga karena pesan yang asing itu, masyarakat pedesaan

mengalami geger budaya. FTV remaja yang ramai ditayangkan di

saluran TV swasta SCTV di dominasi oleh konflik-konflik yang tidak

menggambarkan kehidupan santun yang sesuai budaya bangsa. Alur

cerita di isi dengan perebutan pacar, sikap hidup konsumtif dan gaya

hidup modern dan western seperti dugem dan kongkow. Kisah fiksi ini

kemudian di dramatisir sedemikian rupa agar masyarakat tertarik untuk

menyaksikan. Tidak jarang pendramatisiran ini berlebihan hingga

membentuk ruang imajinasi berlebihan orang yang menyaksikan.

Tayangan ini biasanya menempati waktu waktu tertentu dan

memang disesuaikan dengan target. SCTV FTV Pagi biasanya

disiarkan setiap pagi pada jam 10.00 wib. terus ada juga SCTV FTV

Siang yang disiarkan setiap siang sekitar jam 12.30 wib. Masih ada

waktu lagi yaitu SCTV FTV Utama yang disiarkan setiap jam 22.00

wib. Pergeseran waktu biasanya terjadi di FTV Utama menjadi jam

23.00 wib. dan ditayangkan dini hari. Akhir-akhir ini SCTV
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menambah kembali jam tayang FTV dengan adanya Parade FTV

Istimewa yang disiarkan pada jam 17.30 wib. Melihat jam-jam tayang

FTV SCTV ini dapat dipahami SCTV ingin menguasai waktu-waktu

istirahat semua orang. Dengan suguhan yang ringan dan kadang tidak

membosankan.

b. Tinjauan Terhadap Pengaruh Tayangan FTV

Alur cerita yang ditayangkan pada Film Televisi biasanya

bertemakan remaja, percintaan, tragedi dan agama, dimana alur

ceritanya adalah hasil penalaran kreatif manusia yang belum tentu ada

realitasnya. Seseorang yang tertarik pada alur cerita, apakah itu pada

seseorang tokoh dalam film, apakah itu alur cerita film, ataukah ada

kesamaan kisah dengan kehidupan nyata penonton. Ini akan

melahirkan sikap obsesif dimana seseorang ingin sama dengan yang

telah di saksikannya dalam film, karena terobsesif, perasaan ini akan

memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang membuatnya lebih

nyaman dan lebih percaya diri, akibat ketidak nyamanan perasaan

obsesi, sikap ini disebut sikap kompulsi. Kompulsi akibat tayangan

FTV dapat berupa peniruan terhadap, apakah itu gaya hidupnya,

caranya berbicara (dialeg), penampilan, dan lain sebagainya. Ini

berdampak buruk jika tidak ada filterisasi dalam memahami budaya

asing yang menjelma menjadi suatu cerita fiksi yang menyebabkan

obsesi berlebihan.
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Kisah fiksi ini kemudian di dramatisir sedemikian rupa agar

masyarakat tertarik untuk menyaksikan. Tidak jarang pendramatisiran

ini berpengaruh hingga membentuk ruang imajinasi berlebihan orang

yang menyaksikan. Ada beberapa indikator pengaruh diantaranya

adalah:

1. Pengaruh Kognitif

“kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk

mengenal, termasuk di dalamnya mengamati, melihat,

memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan,

memperkirakan, menduga, dan menilai”. Dwi Riyanti dan Hendro

Prabowo (1998: 58)

2. Pengaruh Afektif

Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.

Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, emosi,

dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang

dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki

kekuasaan kognitif tingkat tinggi.

3. Pengaruh Konatif (kemauan)

Konatif (kemauan) merupakan salah satu fungsi hidup

kejiwaan manusia, dapat di artikan sebagai aktifititas psikis yang

mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan

suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju
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pada sesuatu arah. Adapun tujuan kemampuan adalah pelaksanaan

suatu tujuan-tujuan yang harus diartikan dalam suatu hubungan.

Misalnya, seseorang yang memilki suatu benda, maka

tujuannya bukan bendanya, akan tetapi pada mempunyai benda itu,

yaitu berada dalam relasi (hubungan), milik atas benda itu.

Seseorang yang mempunyai tujuan untuk menjadi sarjana, dengan

dasar kemampuan, ia belajar dengan tekun, walaupun mungkin

juga sambil bekerja.

Dalam istilah sehari-hari, kemauan dapat disamakan dengan

kehendak dan hasrat. Kehandak ialah suatu fungsi jiwa untuk dapat

mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan dati dalam dan

tampak dari luar sebagai gerak-gerik.

Untuk mempermudah mempelajarinya maka gejala

kemauan di bagi atas:

a. Dorongan, ialah suatu kekuatan dari dalam yang mempunyai

tujuan tertentu berlangsung di luar kesadaran manusia.

Dorongan ini di bedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1. Dorongan nafsu:

a. Dorongan nafsu makan,

b. Dorongan nafsu seksual,

c. Dorongan nafsu social, dan

d. Dorongan nafsu meniru
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2. Dorongan rohaniah:

a. Dorongan keamana,

b. Dorongan menonjolkan diri,

c. Dorongan ingin tahu,

d. Dorongan keindahan,

e. Dorongan kebaikan,

f. Dorongan kebebasan, dan

g. Dorongan bekerja.

b. Keinginan, ialah dorongan nafsu, yang tertuju pada suatu benda

tertentu, atau yang kongkrit, keinginan yang dipraktekkan bias

menjadi kebiasaan. Misalnya nafsu makan menimbulkan

keinginan untuk makan sesuatu. Sedangkan kebiasaan adalah

gerak perbuatan yang berjalan dengan sendirinya.

c. Hasrat, ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang.

Adapun ciri-ciri hasrat adalah sebagai berikut:

1. Hasrat merupakan “motor” penggerak perbuatan dan

kelakuan manusia.

2. Hasrat berhubungan erta dengan tujuan tertentu, baik positf

maupun negatif. Positif berarti mencapai barang sesuatu

yang dianggap berharga dan berguna baginya. Sedang

negative berarti menghindari sesuatu yang di anggap tidak

mempunyai harga/guan baginya.



15

3. Hasrat selamanya tidak terpisah dari gejala mengenal

(kognisi) dan perasaan (emosi). Dengan kata lain: hasrat

tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pekerjaan jiwa yang

lain.

4. Hasrat di arahkan kepada penyelenggaraan suatu tujuan.

d. Kecenderungan, hasrat yang aktif yang menyuruh manusia agar

lekas bertindak. Keinginan-keinginan yang sering muncul atau

timbul disebut: kecenderungan, kecenderungan sama dengan

kecondongan. Kecenderungan dapat menimbulkan dasar

kegemaran terhadap sesuatu.Kecenderungan dapat di bedakan

menjadi beberapa golongan:

1. Kecenderungan vital (hayat), misalnya: lahap, gemar,

makan, gemar minuman keras dan sebaginya.

2. Kecenderungan perseorangan, menimbulkan sifat-sifat

lomba, tamak, kikir, egoistis.

3. Kecenderungan social, misalnya: persahabatan,

persaudaraan, berbuat amal dan sebagainya.

4. Kecenderungan abstrak, yang positif misalnya: taat pada

Tuhan, jujur, patuh, bertanggung jawab, dan sebagainya

sedangkan yang negatif misalnya dusta, bohong, dan

sebagainya.

e. Nafsu & Hawa Nafsu. Nafsu adalah dorongan yang terdapat

pada tiap-tiap manusia dan memberi kekuatan bertindak untuk
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu.Nafsu terdiri

atas 2 jenis yaitu:

1. Nafsu Individual (perseorangan), misalnya nafsu makan,

nafsu bermain, nafsu betindak merusak, nafsu berkelahi,

nafsu berkuasa dan sebagainya.

2. Nafsu Sosial (kemasyarakatan), misalnya: nafsu meniru,

nafsu kawin, nafsu berkumpul dengan orang lain, nafsu

berserikat, nafsu melindungi, nafsu mempertahankan diri,

nafsu mencari ilmu, nafsu bersujud kepada Tuhan.

Untuk menjadi acuan dalam penelitian ini agar lebih terarahnya

pembahasan dan penulis mengemukakan beberapa konsep atau teori

yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

teori The Mathematical Theory of Communication yang dicetuskan

oleh Sharnon dan Weaver tentang bagaimana untuk mencari

mendapatkan suatu informasi, dapat dilihat pada gambar berikut:

Information Transmitter Receiver Destination

Message Signal

Receiver Signal Message

Noise source
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Pada gambar tersebut menunjukkan proses komunikasi dimulai

dari sumber yang menciptakan pesan (Information), kemudian di

transmitter melalui saluran kawat atau gelombang udara. Pesan

ditangkap oleh pesawat penerima (Receiver), yang merekonstruksi

kembali signal itu sampai kepada tujuan (Destination), tujuan disini

adalah penerima yang menjadi sasaran (Effendi, Praja, 1993:43).

Model ini sebelumnya dinilai sebagai komunikasi linier untuk

keperluan jaringan telekomunikasi, hal ini didukung oleh Johnson dan

Klare dalam mengakui bahwa model komunikasi yang dibuat Shanon

dan Weaver telah member motivasi dikalangan ilmuan di bidang

komunikasi dan juga ilmu sosial lainnya untuk merumuskan pemikiran

mereka dalam model. (Hafied, 2004:45).

c. Tinjauan Terhadap Televisi

1. Pengertian Televisi

Televisi berasal dari kata Tele dan Visie, Tele artinya jauh

dan Visie artinya penglihatan, jadi televisi adalah penglihatan jarak

jauh atau penyiaran gambar-gambar melalui gelombang radio.

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang

berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta

bersuara, baik itu yang menokrom( hitam-putih ) maupun

berwarna. Dari bahasa yunani dan visio (“penglihatan”) dari bahasa

latin, sehingga televisi dapat di artikan sebagai “alat komunikasi

jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.”
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d. Penggolongan Jenis-Jenis Acara Siaran

Pada umumnya terdapat dua metode penggolongan acara siaran :

1. Menurut unsur acara siaran

a) siaran kata (news features, dramas, talks and discussions,

etc.)

b) siaran seni suara (serious music, light music, dance, variety,

etc.)

2. Menurut tujuan acara siaran

Berikut ini adalah penggolongan jenis-jenis acara siaran

(menurut UNESCO) :

a) Siaran pemberitaan dan penerangan (News and Information

Programmes)

- Warta berita (straight news)

- Reportase (current affairs)

- Penerangan umum (general information)

- Pengumuman (public service)

b) Siaran pendidikan (Educational Programme)

- Siaran anak-anak

- Siaran remaja

- Siaran sekolah

- Siaran pedesaan

- Siaran keluarga berencana
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- Siaran agama

- Ruangan wanita

- Pengetahuan umum

c) Siaran kebudayaan (Culture Programme)

- Sastra (literature)

- Kesenian daerah (folklore)

- Apresiasi seni (art appreciation)

d) Siaran hiburan (Entertainments)

- Musik daerah (local music)

- Musik indonesia (national music)

- Musik asing (foreign music)

- Hiburan ringan (light entertainment)

e) Siaran lain-lain (Miscellaneous)

- Ruangan iklan (commercial spot announcement)

- Pembukaan / penutup siaran (opening/closing tune)

(Kamus Internasional Populer: 196). Televisi sama halnya

dengan media massa lainnya yang mudah kita jumpai dan dimiliki

oleh manusia dimana-mana, seperti media massa surat kabar, radio

atau computer.

Televisi sebagai sarana penghubung yang dapat

memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada para

penonton atau pemirsanya dirumah, rekaman-rekaman tersebut
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dapat berupa pendidikan, berita, hiburan, dan lain-lain.Yang

dimaksud dengan televisi adalah sistem elektronik yang

mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama melalui

kabel Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya

dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonversikannya

kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat

didengar. (Arsyad, 2002:50).

Apa yang kita saksikan pada layar televisi, semuanya

merupakan unsur gambar dan suara. Jadi ada dua unsur yang

melengkapinya yaitu unsur gambar dan unsur suara.Rekaman suara

dengan gambar yang dilakukan di stasiun televisi berubah menjadi

getaran-getaran listrik, getaran-getaran listrik ini diberikan pada

pemancar, pemancar mengubah getaran-getaran listrik tersebut

menjadi gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik

ini ditangkap oleh satelit. Melalui satelit inilah gelombang

elektromagnetik dipancarkan sehingga masyarakat dapat

menyaksikan siaran televisi.

2. Tujuan dan Fungsi Televisi

a. Tujuan

Sesuai dengan undang-undang penyiaran nomor 32

tahun 2002, BAB11 pasal 2, penyiaran di selenggarakan

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara

republikindonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan
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merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan,

etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. bahwa

penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan

sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan

makmur. Jadi sangat jelas tujuan secara umum adanya televisi

di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang penyiaran

ini.Sedangkan tujuan secara khususnya dimiliki oleh stasiun

televisi yang bersangkutan, contohnya TVRI “Menjalin

Persatuan dan Kesatuan”. Dari uraian di atas penulis dapat

mengklarifikasikan mengenai tujuan secara umum adanya

televisi atau penyiaran di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1) Menumbuhkan dan mengembangkan mental masyarakat

Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa .

2) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan

3) Mengembangkan masyarakat adil dan makmur

b. Fungsi Televisi

Pada dasarnya televisi sebagai alat atau media massa

elektronik yang di pergunakan oleh pemilik atau pemanfaat

untuk memperoleh sejumlah informasi, hiburan, pendidikan
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dan sebagainya. Sesuai dengan undang-undang penyiaran

nomor 32 tahun 2002, BAB 11 pasal 3, penyiaran

diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi

nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman

dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat

yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta

menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.“ Penyiaran

mempunyai pesan atau rangkaian pesan.Dalam bentuk suara,

gambar, suara dan gambar atau berbentuk grafis karakter, baik

bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat di terima melalui

perangkat penerima siaran”. Fungsi sebagai media informasi

dan penerangan, pendidikan dan hiburan yang memperkuat

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan

keamanan.”

Banyak acara yang di sajikan oleh stasiun televisi di

antaranya, mengenai sajian kebudayaan bangsa Indonesia,

sehingga hal ini dapat menarik minat penontonnya untuk lebih

mencintai kebudayaan bangsa sendiri, sebagai salah satu

warisan bangsa yang perlu dilestarikan.

Dari uraian di atas mengenai fungsi televisi secara

undang-undang penyiaran, dapat kita deskripsikan bahwa
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fungsi televisi sangat baik karena memiliki fungsi sebagai

berikut:

1. Media informasi dan penerangan

2. Media pendidikan dan hiburan

3. Media untuk memperkuat ideology, politik, ekonomi, social

budaya

4. Media pertahanan dan keamanan

c. Manfaat dan Mudarat Televisi

1. Manfaat Televisi

Televisi memang tidak dapat difungsikan

mempunyai manfaat dan unsur positif yang berguna bagi

pemirsanya, baik manfaat yang bersifat kognitif efektif

maupun psikomotor. Namun tergantung pada acara yang

ditayangkan 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
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adalah manfaat yang bersifat psikomotor, yaitu berkaitan

dengan tindakan dan prilaku yang positif. Acara ini dapat

kita lihat dari film, sinetron, drama dan acara-acara yang

lainnya dengan syarat semuanya itu tidak bertentangan

dengan norma-norma yang ada di Indonesia ataupun

merusak akhlak pada anak.

Televisi menarik minat baik terhadap orang dewasa

khususnya pada anak-anak yang senang melihat televisi

karena tayangan atau acara-acaranya yang menarik dan cara

penyajiannya yang menyenangkan.

2. Mudarat Televisi

Kemudaratan yang dimunculkan televisi memang

tidak sedikit, baik yang disebabkan karena terapan

kesannya, maupun kehadirannya sebagai media fisik

terutama bagi pengguna televisi tanpa dibarengi dengan

sikap efektif dalam memilih berbagai acara yang disajikan.

Dalam konteks semacam ini maka kita dapat melihat

beberapa kemudaratan itu sebagai berikut:

a. Menyia-nyiakan waktu dan umur

Mengingat waktu itu terbatas, juga umur kita,

maka menonton televisi dapat dikategorikan menyia-

nyiakan waktu dan umur, bila acara yang ditontonnya

terus menerus bersifat hiburan di dalamnya
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(ditinajusecara hakiki) merusak aqidah kita ini mesti

disadari karena kita diciptakan bukan untuk hiburan tapi

justru untuk beribadah.

b. Melalaikan tugas dan kewajiban

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari, juga sudah menunjukkan dengan jelas dan tegas

bahwa menonton televisi dengan acaranya yang

memikat dan menarik sering kali membawa kita pada

kelalaian. Televisi bukan hanya membuat kita terbius

oleh acaranya, namun pula menyeret kita dalam

kelalaian tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Misalnya

banyak orang yang malas untuk shalat ke masjid karena

mereka terbius oleh acara atau tayangan televisi.

c. Menumbuhkan sikap hidup konsumtif

Ajaran sikap dan pola konsumtif biasanya

terkemas dalam bentuk iklan dimana banyak iklan yang

berpenampilan buruk yang sama sekali tidak mendidik

masyarakat kearah yang lebih baik dan positif.

d. Mengganggu kesehatan

Terlalu sering dan terlalu lama di hadapan

televisi untuk menikmati berbagai macam acara yang

ditayangkan cepat atau lambat akan menimbulkan

gangguan kesehatan pada pemirsa. Misalnya kesehatan

mata baik yang disebabkan karena radiasi yang
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disebabkan karena radiasi yang bersumber dari layar

televisi maupun yang disebabkan karena kepenatan atau

kelelahan akibat nonton terus menerus.

e. Alat transportasi kejahatan dan kebejatan moral

Sudah merupakan fitrah, bahwa manusia

memiliki sifat meniru, sehingga manusia yang satu akan

meniru cenderung untuk mengikuti manusia yang lain,

baik dalam sifat, sikap, maupun tindakannya. Dalam hal

adanya berbagai sajian program dan acara yang

disiarkan di televisi misalnya film, sinetron, musik,

drama dan lain sebagainya yang paling di khawatirkan

adalah jika tontonan tersebut merupakan adegan dari

kebejatan moral contohnya, pembunuhan, pemerkosaan,

pornografi yang tentu saja sedikit atau banyak akan

ditiru oleh para pemirsa sesuai fitrahnya.

f. Memutuskan silaturrahmi

Dengan kehadiran televisi di hampir setiap

rumah tangga, banyak orang yang merasa cukup

memiliki teman atau sahabat yang setia, melalui

kenikmatan yang didapat dari berbagai acara televisi

yang disajikan di tempat tinggalnya. Akibatnya mereka

tidak lagi merasa membutuhkan teman, kawan, sahabat

untuk misalnya: saling berbagi suka dan duka, saling
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bertukar pikiran dan berbagai keperluan lainnya

sebagaimana layaknya hidup dan kehidupan suatu

masyarakat yang islami.

g. Mempengaruhi dan menurunkan dan menaikkan

prestasi belajar murid

Dalam hal penyebab kemunduran prestasi belajar siswa

generasi muda dewasa ini, indikasinya adalah kehadiran televisi di

tempat tinggal mereka. karena berbagai macam acara hiburan yang

ditayangkan dalam televisi yang memikat dan menggiurkan para

pelajar, ternyata mampu memporak-porandakan waktu belajar siswa

untuk disiplin waktu. karena mereka sudah terbius oleh pengaruh

hingar bingar dan kenikmatan yang ditawarkan oleh berbagai macam

hiburan televisi.

d. Tinjauan Terhadap Akhlak

Pengertian akhlak adalah tingkah laku, perangai, bentuk

kepribadian. Dan secara sempitnya pengertian akhlak dapat diartikan

dengan:

a. Kumpulan kaidah-kaidah untuk menempuh jalan yang baik

b. Jalan yang sesuai untuk menuju akhlak

c. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan.

1. Pembagian akhlak dalam islam
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a. Akhlak terpuji

Yang termasuk akhlak terpuji di antaranya sebagai

berikut:

1. Jujur, sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik

harta, ilmu, rahasia dan sebagainya yang wajib dipelihara

atau disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Pemaaf, Manusia tidak sunyi dari khilaf dan salah. Maka

apabila orang berbuat sesuatu kepada diri kita yang

mungkin karena khilaf atau salah maka maafkanlah sebagai

rahmat Allah SWT dan janganlah mendendam.

3. Bertolong-menolong, Bertolong-menolong adalah ciri

kehalusan budi, kesucian jiwa, ketinggian akhlak dan

membuahkan cinta antara sesamamanusia. Memberikan

pertolongan jangan karena mengharapkan imbalan tetapi

berikan dengan keikhlasan sebagai penuaian tugas

kemanusiaan guna mencari keridhoan Tuhan.

b. Akhlak tercela

Yang termasuk akhlak adalah yang tercela diantaranya

sebagai berikut:

1. Dengki, ialah membenci nikmat Tuhan yang dianugerahkan

kepada orang lain dengan keinginan agar nikmat orang lain

itu terhapus
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2. Dusta, dusta ialah memberikan sesuatu yang berlainan

dengan kejadian yang sebenarnya. Oranga yang berdusta

menunjukkan kelemahan dirinya dan dusta adalah salah

satu dari pada tanda munafik

3. Aniaya, ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan

mengurangi hak yang seharusnya diberikan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak

Pertama seseorang mempunyai tingkah laku atau akhlak,

karena adanya pengaruh baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu ada dua faktor yang mempengaruhi

akhlak anak yaitu:

a. Faktor keturunan/keluarga merupakan pendidikan yang utama

bagi pembentukan akhlak anaknya. Yang dilakukan oleh orang

tuanya biasanya si anak mengikutinya. Oleh karena itu peran

orang tua sangat mempengaruhi watak dan karakter anak-

anaknya. Pepatah mengatakan “Guru kencing berdiri murid

kencing berlari”. Didikan dan bimbingan dalam keluarga secara

langsung banyak memberikan bekas bagi penghuni rumah itu

sendiri dalam tindak tanduknya. Dan secara tidak langsung

gerak langkah dari orang dewasa (baik ayah maupun ibu)

terutama sekali oleh seorang anak yang masih memerlukan

bimbingan dan perkembangan kematangan hidupnya.
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b. Faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang di samping faktor

keturunan dan juga faktor lingkungan, dari faktor kedua ini

faktor pergaulan/lingkunganlah yang sangat kuat pengaruhnya

atau sangat dominan pengaruhnya dalam pembentukan karakter

atau akhlak. Seperti orang tua dahulu bilang siapa yang bergaul

dengan jualan minyak wangi maka akan dapat wanginya dan

siapa yang bergaul dengan tukang las maka akan terkena

percikan apinya.

2. Konsep Operasional

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari

adalah pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap pembentukan akhlak

siswa meliputi gaya hidup, cara berbicara (dialeg), penampilan maupun

budaya.

Dengan latar belakang kerangka teoritis diatas penulis melanjutkan

ke konsep operasional. Dalam konsep operasional kita dapat indikator-

indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian dilapangan. Dari kerangka

teoritis, adapun indikator untuk pengaruh FTV di SCTV terhadap akhlak

siswa sebagai berikut:

1. Pengaruh Kognitif

Menurut DwiRiyanti dan HendroPrabowo (1998:58) dikatakan

bahwa “kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk

mengenal, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan,
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memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga

dan menilai dengan indikator:

a. Siswa mengetahui tayangan FTV di SCTV

b. Siswa melihat tayangan FTV di SCTV

c. Siswa sering menonton tayangan FTV di SCTV

d. Siswa menonton tayangan FTV setiap episodenya

e. Siswa memperhatikan alur cerita tayangan FTV

2. Pengaruh Afektif

Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.Afektif

mencakup watak prilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan

nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat

diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan

kognitif tingkat tinggi dengan indikator:

a. Siswa menyenangi actor dan aktris yang ada dalam tayangan FTV

b. Siswa menyenangi cerita tayangan FTV di SCTV

c. Siswa merasa menyesal apabila tidak menonton tayangan FTV di

SCTV

d. Siswa menjadi plagiat tingkah laku dari menonton tayangan FTV

e. Siswa merasa kecewa kalau tidak menonton tayangan FTV

f. Siswa senang menonton televisi FTV di SCTV

g. Siswa merasa rugi kalau tidak menonton televisi FTV di SCTV
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3. Pengaruh Konatif (kemauan)

Konatif (kemauan) merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan

manusia, dapat diartiakan sebagai aktifitas psikis yang mengandung

usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan.Tujuan

adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada sesuatu arah. Adapun

tujuan kemampuan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang harus

diartikan dalam suatu hubungan dengan indikator sebagai berikut:

a. Siswa gemar mengikuti gaya seperti aktor dan aktris yang ada

dalam tayangan FTV

b. Siswa ingin mempunyai kehidupan cerita seperti tayangan FTV

c. Siswa ingin gaya fashion kehidupan seperti aktor/aktris yang ada

dalam tayangan FTV

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi lokasi penelitian, subjek dan objek

penelitian, populasi dan sampel, tekhnik pengumpulan data dan analisa data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN09 Pekanbaru Riau.Yang berlokasi di

jalan simeru. kecamatan lima puluh kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN09 Pekanbaru.

Objeknya adalah pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap gaya hidup
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siswa, baik dalam segi ekonomi, caranya berbicara (dialeg), penampilan

dalam ruang lingkup sekolah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:

130). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas XI jurusan IPS SMA09 Pekanbaru Riau yang terdiri dari 100

siswa yang duduk di kelas XI jurusan IPS (XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI

IPS 3).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang

menjadi sampel dalam penelitian ini 25 % dari populasi (Arikunto,

2006:134) yang berjumlah 25 orang siswa.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Karl Weick mendefenisikan observasi sebagai pemilihan,

pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana

yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris

(Rakhmat:2009: 83).

2. Angket

Merupakan sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk

mendapatkan informasi dari responden. Penulis menyebarkan angket yang
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sifatnya tertutup (jawaban sudah ada). Angket disebarkan sebanyak 25

lembar untuk mengetahui bagaimana pengaruh tayangan FTV di SCTV

terhadap akhlak siswa SMA Negeri 09 Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Penulis mengambil data yang berkenan didalam penelitian yaitu

dokumen yang ada di SMA 9 Pekanbaru Riau. Meliputi, profil sekolah,

prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa, serta peningkatan jumlah siswa

dan guru setiap tahun.

H. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif

dengan persentase dan table dengan menggunakan rumus:

Dengan Keterangan:

P= Persentase

F= Frekuensi

N= Jumlah Responden

P=F x 100%
N
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I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang masalah, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI yang mencakup pembahasan mengenai letak

batas wilayah administrasi, dan jumlah siswa beserta jumlah tenaga

pengajar yang tersedia.

BAB III : PENYAJIAN DATA

BAB IV : ANALISA DATA

BAB V : PENUTUP terdiri dari kesimpulan dan saran.


