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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hubungan Jenjang Pendidikan Formal dengan Perilaku 
Menonton Acara-Acara di Stasiun Televisi RCTI di Desa Teluk Lubuk 
Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”. Dalam penelitian ini 
permasalahan yang ingin diambil adalah bagaimana perilaku menonton acara 
televisi berdasarkan jenjang pendidikan formal, apakah terdapat perbedaan durasi 
menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan formal, dan apakah 
terdapat perbedaan frekuensi menonton acara televisi berdasarkan jenjang 
pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan desain ex post facto serta 
menggunakan kuisioner sebagai instrument penelitian. Penarikan sampel dengan 
menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Proses analisis 
data dilakukan melalui empat tahapan yaitu pengujian validitas dengan 
mengunakan rumus korelasi product moment dan reliabilitas data dengan 
mengunakan rumus Spearman Brown, pengujian normalitas data dengan 
menggunakan Chi Squere9 dan pengujian hipotesis mengunakan statistik 
nonparametrik, yaitu hipotesis satu menggunakan tingkat pencapaian sedangkan 
hipotesis dua dan tiga rumus analisis varians rangking satu arah kruskal wallis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menonton 
berdasarkan jenjang pendidikan formal adalah tinggi, terdapat perbedaan durasi 
menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan formal dan terdapat 
perbedaan frekuensi menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan 
formal.

acara televisi

Kata Kunci: Jenjang Pendidikan Formal, Acara Televisi, Durasi Menonton, 
Frekuensi Menonton.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi massa (Bungin, 2012 : 71) adalah proses komunikasi yang 

dilakukan melalui media massa dengan tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Komunikasi massa mempunyai 

tiga efek (Sutaryo, 2005 : 79) yaitu pertama, efek kognitif yaitu pesan komunikasi 

mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan 

pendapat terhadap sesuatu yang diperoleh. Kedua, efek afektif yaitu dimana pesan 

komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. 

Ketiga, yaitu efek konatif yaitu dimana pesan dari komunikasi massa 

mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak

massa

melakukan sesuatu.

Bentuk dari komunikasi massa salah satunya adalah televisi. Televisi

merupakan media komunikasi yang menyediakan berbagai informasi yang update, 

dan menyebarkannya kepada khalayak umum. Baksin (2006 : 16) mendefinisikan 

bahwa : “Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi ( high tech )yang 

menyampaikan pesan dalam bentuk audiovisual gerak memiliki kekuatan 

sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu*. 

Televisi diketahui mampu mencapai khalayaknya dalam jumlah yang sangat besar 

dan pada waktu yang bersamaan itu membuat televisi dapat dengan mudah

yang

diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.



Televisi memang mempunyai daya tarik yang kuat, dan hal ini sudah tidak 

asing lagi. Jikalau radio mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur-unsur 

kata, musik dan sound effeci, maka televisi memiliki unsur visual berupa gambar 

selain ketiga unsur yang dimiliki oleh radio. Gambar ini bukan gambar mati 

melainkan gambar hidup yang mampu memikat hati penonton dan meninggalkan 

kesan yang mendalam. Daya tarik ini selain melebihi radio, juga melebihi film di 

bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati di rumah dengan aman dan nyaman, 

juga menyiarkan program-program acara yang menarik selain film (Effendi, 2003

: 117).

Di Indonesia, televisi bukan menjadi barang mewah lagi. Berdasarkan

Data Bank Dunia tahun 2004, lebih dari 65 lebih rumah tangga di Indonesia sudah

memiliki televisi (www.google.com. http://www.bps.go.id. diakses 28 Februari

2012).

Stasiun televisi di Indonesia secara resmi mengudara pada tanggal 24 

agustus 1962 oleh TVRI bersamaan dengan penyelenggaraan Aseati Game IV di 

Jakarta dan cenderung menyuarakan suara pemerintah. Selama 27 tahun penduduk 

hanya bisa menyaksikan satu saluran saja, namun pada tahun 1989 pemerintah 

mengizinkan RCTI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. PT. Rajawali 

Citra Televisi Indonesia diresmikan oleh Presiden Rl-Soeharto, jumlah pelanggan 

meningkat menjadi 125.000. Penggunaan decoder untuk menangkap siaran PT. 

Rajawali Citra Televisi Indonesia tidak berlangsung lama karena tepat satu tahun 

hari jadinya, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia melakukan pelepasan 

Penggunaan alat tersebut. Hal ini bertujuan agar semakin banyak pemirsa yang

2

http://www.google.com
http://www.bps.go.id


dapat menikmati siaran PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia. Sejak lahir, PT. 

Rajawali Citra Televisi Indonesia identik dengan beragam program yang populer 

dan merupakan irensdsetter bagi televisi-televisi lainnya dimana pembagian 

program tayangnya adalah 51,2 program lokal dan sisanya, 48,8 program asing 

ditayangkan 20-24 jam setiap hari (www.RCTI.com, diakses 12 januariyang

2013).

Acara-acara televisi yang ditawarkan pun sangat beragam baik dari 

sinetron (anak, remaja, religus), infotainment (Information dan entertainmeni), 

berita (straight news, tayangan kekerasan, tayangan kriminal), film bioskop (luar 

negeri dan dalam negeri), kuis, games, reality shov/, olahraga, lawak atau komedi. 

Sedangkan menurut UNESCO mengklasifikasikan program acara televisi ke

dalam tujuh kategori (Ishadi SK, 1999 : 43) yaitu informasi, periklanan,

pendidikan, kesenian, kesastraan, dan ilmu pengetahuan, hiburan ringan, siaran

minoritas etnik dan siaran khalayak khusus (www.googIe.com

hltp://publikasi, umy.ac. id/index.php/komunikasi/article/view/l019/788. diakses 26

Mei 2012).

Banyaknya acara televisi yang ditawarkan membuat pemirsa dapat dengan 

mudah memilih acara televisi sesuai dengan yang mereka inginkan. Program 

yang disajikan semakin lama malah semakin menarik dengan 

model dan bentuk yang berbeda-beda, itu membuat khalayak televisi memiliki 

banyak pilihan untuk memilih mana program acara yang diinginkan berdasarkan 

dari apa yang ada di dalam benak khalayaknya. Pendidikan berperan penting 

dalam mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan

acara

macam-macam
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martabat manusia. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah, sekolah merupakan 

pendidikan formal. Jalur pendidikan formal diperoleh melalui jenjang pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan ialah 

tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

Semakin tinggi pendidikan seseorang itu artinya, semakin tinggi pula 

sekolah seseorang atau semakin banyak pula pelatihan yang diikuti seseorang. 

Ketinggian pendidikan seseorang secara implisit menunjukkan semakin lama 

orang mengikuti pendidikan. Itu artinya pula, semakin lama orang mengikuti 

pendidikan semakin lama pula orang menimba pengetahuan, teknologi dan sains 

tersebut akan memperluas cakrawala pemikiran dan mempertajam kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu (Damsar, 2012 : 201).

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan melihat fenomena 

semakin bertambahnya jumlah stasiun siaran di Indonesia yang menyajikan begitu 

banyak program acara. Seiring dengan merebaknya program-program acara di 

televisi memberikan banyak pilihan kepada pemirsa untuk menentukan

yang diikuti. Maraknya program-program baru disebabkan oleh persaingan 

antar stasiun televisi. Penelitian ini memfokuskan pada satu stasiun televisi saja 

yaitu RCTI. Pemilihan stasiun televisi ini berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu LN, “RCTI itu sinetronnya bagus-bagus, saya tidak tau kalau sinetron 

di stasiun televisi yang lain itu saya tidak suka. Orang-orang di daerah sini juga

acara

mana
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sering nonton sinetron RCTI jadi kalau sedang berkumpul kami juga suka 

membicarakan sinetron disini.” ( RCTI itu ye mbak bagos-bagos, kalo liat 

sinetron di tipi laen tu dak suko aku, apelagi mak-mak disini juge sering ngompol 

sambel cerite sinetron di RCTI tu mbak jadi kalo ngobrol tu nyambongjadinye ). 

“Ya karena RCTI itu bagi saya berbeda dengan yang lain, bedanya adalah kalau

ini lebih melekat dihatistasiun yang lain tidak menarik bagi saya tapi kalau RCTI 

saya.” ( Yo kareno RCTI itu bagi aku beda dengan yang laenyot bedanyo kalo

yang laen itu dak menarik bagi aku sedangke RCTI lebih beraso melekatnyo diati

ikak ni) ( Hasil Wawancara Tanggal 6 Juli 2013 ).

Begitu juga dengan Bapak UC, “Kalau saya RCTI mbak (Kalo aku RCTI mbak).

RCTI itu ada siaran piala dunianya, orang rumah saya sering menonton acara di 

RCTI jadi saya juga sering ikut mereka menonton acara tersebut. Setelah saya 

ikuti ternyata acaranya bagus seperti Tukang Bubur Naik Haji, keluarga saya suka 

sekali menonton acara tersebut hampir tiap hari mbak.” ( RCTI itu ade siaran 

piala dunianye teros jugo wong rumah kito nih sereng nian nonton acara RCTI tu 

jadi yo mekot-mekot aku nontonnye. Kalo aku ikutin ternyate acaranye bagos- 

bagos apelagi sinetronye tukang bubur naek aji tu nah, keluarge aku seneng nian 

nonton itu hamper tiap ari) ( Hasil Wawancara Tanggal 6 Juli 2013 ).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung 

Megang Kabupaten Muara Enim. Desa Teluk Lubuk terdiri dari empat dusun 

yaitu: Dusun 1 (Kampung baru), Dusun II (Kampung Pasar), Dusun III (Kampung 

Pasir), dan Dusun IV (Talang Es).
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Penelitian ini dikelompokan berdasarkan jenjang pendidikan formal, Pada 

Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang 

telah menyelesaikan pendidikan formal yang berjumlah 1439 orang, jumlah ini 

dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Teluk Lubuk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PendudukJenjang Pendidikan
315SD
421SMP
621SMA

Perguruan Tinggi 82
Jumlah 1439

Sumber: data desa per 2012

Pada kenyataan sekarang ini, televisi bukan menjadi barang mewah lagi

dimana hampir setiap rumah di Desa Teluk Lubuk sudah mempunyai televisi.

Setiap hari masyarakat menghabiskan waktu luangnya untuk menonton tayangan 

televisi, baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua. Beragamnya program 

tayangan televisi yang dihadirkan oleh beberapa stasiun televisi mampu membuat 

penonton atau pemirsanya merasa terhibur dan tidak beranjak dari siaran televisi 

yang sedang ditontonnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perilaku menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan 

formal?

latar belakang diatas, yang menjadi fokus
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acara televisi berdasarkan2. Apakah terdapat perbedaan durasi menonton 

jenjang pendidikan formal?

3. Apakah terdapat perbedaan frekuensi menonton acara televisi berdasarkan

jenjang pendidikan formal?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku menonton acara televisi berdasarkan jenjang 

pendidikan formal.

2. Untuk mengetahui durasi menonton televisi berdasarkan jenjang pendidikan

formal.

3. Untuk mengetahui frekuensi menonton televisi berdasarkan jenjang

pendidikan formal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Sosiologi Komunikasi dan menambah 

pengetahuan tentang hubungan jenjang pendidikan formal dengan pola perilaku 

menonton acara televisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi masyarakat dan dapat dipakai dalam usaha pengembangan 

sumber daya manusia dan profesionalisme mahasiswa untuk lebih mandiri. Juga
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sebagai latihan bagi mahasiswa dalam aplikasi pengetahuan sosial ditengah 

masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian 

dari Safira Soraidah (2005) yang berjudul “Peranan Orang Tua Bekerja Pada 

Perilaku Anak yang Menonton Tayangan Kekerasan di Televisi” Dalam 

penelitiannya ia menyatakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi anak- 

anak menonton tayangan kekerasan di televisi yaitu adanya daya tarik dari televisi 

itu sendiri dan pengaruh lingkungan pergaulan seperti teman maupun saudara. 

Dimana tayangan tersebut dapat menghibur, yang terutama membuat 

ketergantungan ialah unsur thrill, suasana tegang saat menunggu adegan apa yang 

bakal terjadi kemudian. Lingkungan disekitar anak seperti teman di sekolah 

maupun keluarga juga memiliki kecendrungan untuk mempengaruhi anak untuk 

menonton tayangan kekerasan di televisi.

Kurangnya peranan orang tua bekerja pada perilaku anak yang menonton 

tayangan kekerasan di televisi baik didalam memilih acara yang pantas untuk 

ditonton oleh anak dengan memperhatikan tanda program seperti BO ataupun SU, 

mendisiplinkan waktu anak untuk menonton tayangan kekerasan di televisi 

sehingga pekerjaan yang diberikan oleh orang tua maupun guru mareka di sekolah 

menjadi terbangkalai. Orang tua yang bekerja juga cenderung jarang untuk 

mendampingi anak ketika menonton tayangan kekerasan di televisi sehingga anak 

kurang mendapatkan penjelasan mengenai kekerasan yang ditonton.
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Penelitian kedua, Metia Ihvisusanti (2008) yang berjudul Pengawasan 

Orang Tua pada Perilaku Anak Menonton Televisi (Studi Kelurahan Siring 

Agung, Kecatnatan Ilir Barat 1 Palembang). Penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana orang tua mengawasi anaknya saat menonton program acara di 

televisi, apakah orang tua mengawasi anaknya atau hanya ikut menonton tetapi 

tidak menjelaskan masalah dari cerita program acara yang ditonton.

Hasil penelitian bahwa interaksi antara orang tua dan anak dalam 

menonton program televisi adalah tinggi dan pengawasan orang tua pada anak 

dalam menonton program televisi adalah tinggi dan pengawasan orang tua pada 

anak dalam menonton acara BO di televisi adalah tinggi. Interaksi antara orang 

tua dan anak saat menonton program acara BO sangat diperlukan untuk membantu 

orang tua dalam mengawasi anak-anak saat menonton program acara di televisi, 

karena selain mendampingi orang tua juga dapat mengkontrol program apa saja 

yang akan ditonton oleh anak-anaknya, jadi sebelum anak-anak menonton, orang 

tua dapat memilih program apa saja yang pantas untuk ditonton anak-anaknya.

Cara pengawasan yang dilakukan orang tua adalah pengawasan preventif 

dan reprensif Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi 

pelanggaran dan pengawasan reprensif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah 

terjadi pelanggaran.

Penelitian ketiga, penelitian dari Muhammad Alessandro (2011) yang 

berjudul Motivasi Remaja Menonton Siaran Televisi Lokal di Kota Palembang. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang motivasi remaja menonton siaran
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televisi lokal yang ada di kota Palembang dan apa yang memotivasi remaja di kota

Palembang menonton siaran televisi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi informasi seperti 

mengetahui tentang peristiwa dan kondisi kota Palembang pada khusunya. 

Mencari jalan keluar menentukan pilihan, memuaskan keinginan dan mengetahui 

permintaan umum, motivasi identitas diri seperti mengenali dirinya, mengetahui 

bentuk perilaku orang lain, mengetahui identitas pribadi, motivasi integrasi dan

interaksi sosial seperti menambah informasi dan interaksi dengan orang lain, 

meningkatkan rasa memiliki dan motivasi orang lain, meningkatkan rasa memiliki 

dari masalah, bersantai atau sekedar mengisi waktu luang. Perlu ditumbuhkan 

minat atau motivasi remaja di kota Pelembang untuk menonton siaran televisi 

lokal sebagai media informasi kepada khalayak umum tentang budaya dan 

interaksi sosial satu dengan yang lainnya sehingga ada rasa memiliki.

Penelitian keempat, penelitian dari Nariswari Anindita (2011) yang 

berjudul Pengaruh Faktor Demografis terhadap Intensitas Menonton Program 

Berita di Stasiun Televisi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya data dari 

AG B Nielsen Media Research yang menyebutkan bahwa rating program berita 

berada dibawah rating program hiburan. Penelitian ini ingin mengkaji apakah ada 

pengaruh faktor demografis yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan terhadap intensitas 

masyarakat dalam menonton program berita televisi. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori Komposisi Audiens yang berpandangan bahwa
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karakteristik demografis mempengaruhi ketersediaan waktu luang dan pilihan isi

media.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas responden dalam 

berita cenderung sedang, dan terdapat kecenderunganmenonton program

hubungan positif antara seluruh faktor demografis dengan intensitas menonton 

berita responden. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

responden dengan usia 30 tahun ke atas, berjenis kelamin laki-laki, tingkat 

pendidikan perguruan tinggi, jenis pekeijaan yang bergerak disektor formal 

pegawai dan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas cenderung memiliki

program

atau

intensitas yang tinggi dalam menonton program berita.

Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa variabel usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan masing-masing 

mempengaruhi intensitas menonton program berita dengan nilai yang signifikan

yaitu kurang dari 0,01 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dan faktor demografis

secara bersama-sama berpengaruh terhadap intensitas menonton program berita

dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 atau kurang dari 0,01 berarti Ho ditolak dan

Ha diterima.

Penelitian ke lima, penelitian dari Heppy New Year Haloho (2011) 

Penelitian ini berjudul Terpaan Acara Infotainment di Televisi dan Persepsi 

Ibu Rumah Tangga tentang Fenomena Perceraian (Studi Korelasional Terpaan 

Acara Infotainment di Televisi terhadap Persepsi Ibu Rumah Tangga 

Lingkungan III Kelurahan Sunggal Medan). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sejauhmanakah terpaan acara infotainment di televisi membentuk
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persepsi ibu rumah tangga di lingkungan III Kelurahan Sunggal Medan tentang

Fenomena Perceraian.

Hasil uji hipotesa yang telah diperoleh dengan menggunakan SPSS 15.0 

menunjukkan besar koefisien korelasi Rank Spearman yaitu nilai Rho lebih besar 

dari nol. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesa Ho diterima dan 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan ini berarti terpaan acara infotainment di 

televisi tidak berpengaruh terhadap persepsi Ibu Rumah Tangga Lingkungan III 

Kelurahan Sunggal Medan. Korelasi tersebut menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Artinya terpaan acara infotainment tidak dapat mempengaruhi

persepsi. Tingkat signifikan suatu penelitian tergantung dari adanya pengaruh kuat

dari variabel X ke variabel Y.

Penelitian saya berjudul Hubungan Jenjang Pendidikan Formal dengan 

Perilaku Menonton Acara-Acara di Stasiun Televisi RCTI di Desa Teluk Lubuk 

Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pola 

perilaku menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan formal, 

bagaimana durasi menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan formal 

dan bagaimana frekuensi menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan 

formal. Berbagai acara- acara televisi sekarang ini membuat orang dapat dengan

mudah untuk memilih acara-acara apa saja yang mereka sukai atau yang diikuti 

mereka.

12 r



1.6 Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek sosial yang cukup penting dalam kehidupan 

baik untuk kepentingan individu ataupun untuk kepentingan 

masyarakat. Menurut tingkat dan sistem persekolahan yang berlaku di negara kita, 

tingkat pendidikan formal dibagi menjadi:

1. Tingkat Pra Sekolah,

2. Tingkat Sekolah Dasar (dibedakan menjadi sekolah dasar umum dan sekolah 

dasar dari luar biasa),

3. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (dibedakan menjadi SMP umum dan 

SMP kejuruan),

4. Tingkat Sekolah Menengah Atas (dibedakan menjadi SMA umum dan SMA 

kejuruan), dan

5. Tingkat Perguruan Tinggi (dibedakan menjadi jalur gelar (S-l, S-2, dan S-3),

seseorang

dan non gelar (SO: D-l, D-2, dan D-3).

Dalam modul yang ditulis Morissa mengatakan bahwa pendidikan yang 

berhasil diselesaikan biasanya menentukan pendapatan dan kelas sosial mereka. 

Selain itu pendidikan juga menentukan tingkat intelektualitas seseorang. Pada 

gilirannya, tingkat intelektualitas ini akan menentukan pilihan barang-barang, 

jenis hiburan dan program radio atau televisi yang diikutinya (www.google.com 

(Morissa. Modul ajar strategi pasar. http://pksm. ercubuana.ac.id/new/elearmng 

/filesjnodul /'41003-6256559724556. pdf. diakses 22 maret 2012).
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Pendidikan yang lebih tinggi diperoleh melalui sekolah atau pelatihan. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang itu artinya, semakin tinggi pula sekolah 

seseorang atau semakin banyak pula pelatihan yang diikuti seseorang. Ketinggian 

pendidikan seseorang secara implisit menunjukkan semakin lama orang mengikuti 

pendidikan. Itu artinya pula, semakin lama orang mengikuti pendidikan semakin 

lama pula orang menimba pengetahuan, teknologi dan sains tersebut akan 

memperluas cakrawala pemikiran dan mempertajam kesadaran seseorang terhadap 

sesuatu (Damsar, 2012 : 201).

1.6.2. Televisi

Komunikasi massa adalah komunikasi dengan massa (audiens atau 

khalayak sasaran). Massa disini dimaksudkan sebagai penerima pesan (komunikan 

yang memiliki status sosial ekonomi yang heterogen satu sama lain). Pada 

umumnya komunikasi tidak menghasilkan “'feedback” (umpan balik) yang 

langsung melainkan tertunda dalam waktu yang relatif (Kuswandi, 1996 : 16).

Menurut Burhan Bungin dalam bukunya Komunikasi Massa mengatakan 

bahwa, peran komunikasi massa dibagi menjadi:

1. Media massa sebagai media edukasi, media massa menjadi media yang setiap 

saat mendidik masyarakat supaya cerdas, berfikiran terbuka dan menjadi 

masyarakat yang maju.

2. Media massa sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka 

dan jujur dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka 

masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, masyarakat
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terbuka akan informasi, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi 

masyarakat yang informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi 

dengan jujur kepada media massa.

3. Media massa sebagai media hiburan, yaitu sebagai agen of change, media 

yang menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong 

kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Media massa juga berperan 

untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak 

peradapan manusia dan masyarakat (Bungin. 2008 : 85-86).

Televisi merupakan bagian dari komunikasi massa. Televisi merupakan 

teknologi canggih yang sudah dikenal akrab oleh masyarakat luas. Televisi juga 

dikenal sebagai media hiburan, informasi dan juga media edukasi. Televisi 

memiliki beberapa keunggulan yang tidak bisa tersaingi oleh media-media yang 

lainnya. Keunggulannya yang utama adalah mampu menjangkau khalayak sasaran 

yang sangat luas, dalam hal ini televisi mampu mengatasi jarak dan waktu, 

sehingga penonton yang tinggal di daerah-daerah “terpencil” dapat menikmati 

siaran televisi. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi sangat tinggi, hal 

itu disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak. Penampilan 

televisi yang “fantastik” mampu menghipnotis pemirsanya, terutama anak dan 

remaja (Bungin, 2001 : 68).

yang

Televisi mempunyai program acara yang sangat beranekaragam. Program 

acara menjadi ujung tombak stasiun televisi karena pemirsa secara langsung 

melihat televisi dari program-program yang disajikan setiap hari dan program 

mempunyai arti yang sangat penting dalam mempresentasikan sebuah stasiun
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televisi. Menurut UNESCO, mengklasifikasikan program acara televisi ke dalam 

tujuh kategori, (Ishadi SK, 1999 : 43) yaitu:

(www.google.com.http://publikasi.uniy.ac.id/index.php/konjunikasi/article/view/IO

19/788. diakses 26 Mei 2012).

1. Informasi : berita public affair, interview, sport.

2. Periklanan: iklan komersial maupun pelayanan masyarakat.

3. Pendidikan: formal maupun non formal.

4. Kesenian, kesastraan, dan ilmu pengetahuan.

5. Hiburan ringan: musik pop, komedi, drama, serial, kuis.

6. Siaran minoritas etnik: pendidikan, bahasa, acara kesenian kebudayaan.

7. Siaran khalayak khusus: acara untuk anak, wanita, acara agama.

Menurut Skomis dalam bukunya Te/evision atid Society: Anincuest and 

Agenda (1985), dibandingkan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, 

buku dan sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat istimewa. Ia 

merupakan gabungan dari media dengar dan gambar. Bisa bersifat informatif, 

hiburan maupun pendidikan, bahkan gabungan dari ketiga unsur di atas. Televisi 

menciptakan suasana tertentu dimana para pemirsanya dapat duduk santai tanpa 

kesenjangan untuk mengikutinya. Penyampaian isi atau pesan juga seolah-olah 

langsung antar komunikator (pembawa acara, pembawa berita, artis) dengan 

komunikan (pemirsa). Informasi yang disampaikan mudah dimengerti karena jelas 

terdengar, secara audio dan terlihat jelas secara visual. Jadi sebagai produk 

teknologi modern wajar bila televisi telah menjadi ritual atau tempat baru bagi 

banyak keluarga di negeri ini dimana acara menonton televisi telah nyaris menyita

16 r

http://publikasi.uniy.ac.id/index.php/konjunikasi/article/view/IO


waktu seluruh anggota keluarga, banyak anak-anak dan remaja yang 

menghabiskan waktunya dalam sehari didepan pesawat televisi.

1.6.3. Perilaku Menonton Acara Televisi

Dalam Nando (2012 : 23) perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati 

pihak luar (Notoatmodjo, 2003). Pengertian perilaku menurut Krech, dkk 

(Suharto, 2006) yaitu pikiran dan tindakan individu untuk merefleksikan 

keinginan-keinginan (wants) dan tujuan (goals).

Berdasarkan uraian pengertian perilaku diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku adalah semua kegiatan manusia untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini 

meneliti tentang perilaku menonton acara televisi (Nando dan Nurmala, 2012 :

23).

Dalam Sari (2011 : 21) menurut Lowery dan De Fleur (1983) setiap 

individu memiliki perilaku tertentu dalam menggunakan media massa. Perilaku 

tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat pengaruh media 

massa terhadap individu tersebut. Lowery dan De Fleur (1983) mengungkapkan 

bahwa terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi 

perilaku dalam menonton televisi, yaitu:

a. Total waktu rata-rata (durasi) yang dihabiskan untuk menyaksikan televisi 

perhari,

b. Pilihan program acara yang ditonton dalam sehari,

c. Frekuensi menonton program acara tertentu (tingkat keseringan menonton

acara televisi).
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Lowery dewi De Fleur (1983) juga menyatakan bahwa pola penggunaan 

televisi dipengaruhi oleh faktor usia, kemampuan mental yang diukur dengan 

Intelligence Quotienl (IQ) atau nilai akademis, status sosial ekonomi dan 

pengaruh media massa lain. (Sari, 2008 : 9)

Dalam penelitian Haloho (2011) Professor George Gerbner, Dekan 

emiritus dari Annenberg School for Communication di Universitas Pensylvama 

melakukan penelitian tentang dampak televisi dengan menggunakan metode 

siirvey analisis, dimana populasi dan sampel adalah penonton pria dan wanita 

yang dibedakan berdasar usia yaitu; dewasa, remaja, dan anak-anak. Juga 

diperoleh data bahwa rata-rata orang menonton TV di Amerika Serikat adalah 7 

jam sehari. Maka dari penelitian ini munculah istilah heavy viewers (pecandu 

berat televisi), Medium Viewer (penonton dalam intensitas yang sedang), light 

viewers atau viewers (penonton biasa). Para pecandu berat televisi akan 

menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia senyatanya. Misalnya, 

menanggapi perilaku kekerasan yang terjadi di masyarakat. Para pecandu berat 

televisi akan mengatakan bahwa sebab utama munculnya kekerasan karena 

masalah sosial (karena televisi yang sering ia tonton sering menyuguhkan berita 

dan kejadian dengan motif kekerasan). (Haloho, 2011 : 24-25)
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Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran

Pemilihan acara 
televisi

1. Edukasi
2. Informasi
3. Hiburan

Jenjang Pendidikan 
Formal Perilaku Menonton Acara 

Televisi (Lowery dan De Fleur)1. SD
2. SMP
3. S MA
4. Perguruan Tinggi

i r
Durasi menonton televisi

1. Heavy Viewer: lebih 
dari 4 jam/hari

2. Medium Viewer: 2-3 
jam/hari

3. Light Viewer: 1-2 
jam/hari

Frekuensi menonton 
televisi

1. Sangat sering
2. Sering
3. Kadang-kadang

> Mempunyai HubunganKeterangan:

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu SD, SMP, SMA dan

Perguruan Tinggi. Saat ini program acara yang disajikan di televisi semakin lama 

malah semakin menarik ini membuat khalayak televisi memiliki banyak pilihan 

untuk memilih mana program acara yang diinginkan berdasarkan dari apa yang 

ada didalam benak khalayaknya. Dengan banyaknya pilihan acara ini membuat 

anak-anak, remaja maupun orang tua dapat menghabiskan waktunya didepan 

pesawat televisi. Perilaku menonton acara televisi dapat diukur dengan frekuensi 

menonton, durasi menonton dan acara yang ditonton. Frekuensi menonton adalah 

berapa kali seseorang menonton film dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 

berapa kali sehari seseorang menggunakan media dalam satu minggu (untuk 

meneliti program harian), berapa kali seminggu seseorang menggunakan media
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dalam satu bulan (untuk program mingguan) serta berapa kali sebulan seseorang 

menggunakan media dalam satu tahun (untuk program bulanan). Durasi adalah 

lamanya menonton acara televisi. Garbner mengatakan bahwa penonton televisi 

dibagi menjadi heavy viewers (pecandu berat televisi), Medium Viewer (penonton 

dalam intensitas yang sedang), light viewers atau viewers (penonton biasa). 

Dimana para pecandu berat televisi akan menganggap bahwa apa yang terjadi di 

televisi itulah dunia senyatanya. Acara televisi dibagi menjadi acara hiburan, 

informasi dan juga edukasi.

1.7 Hipotesis

Dari arti katanya hipotesis memang berasal dari dua penggalan kata, 

“hypo” yang artinya di bawah dan “thesd’ yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis 

yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia 

menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis (Bungin, 2012 : 76).

Hipotesis penelitian ini termasuk hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis yang 

dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat 

hubungan. Berdasarkan permasalahan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga perilaku menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan 

formal di Desa Teluk Lubuk adalah tinggi.

2. Diduga terdapat perbedaan durasi menonton acara televisi berdasarkan 

jenjang pendidikan formal.

3. Diduga terdapat perbedaan frekuensi menonton acara televisi berdasarkan 

jenjang pendidikan formal.
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1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalan desain penelitian Ex Post Facto. Penelitian ex post 

facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika 

peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian 

(Hammadi, 2012 : 223). Nama ex post facto sendiri dalam bahasa latin artinya 

“dari sesudah fakta”. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan sesudah 

perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu teijadi karena perkembangan 

kejadian itu secara alami. Penelitian ex post facto mempunyai kesamaan dengan 

penelitian eksperimen dalam hal tujuan hanya saja dalam penelitian ex post facto 

tidak ada manipulasi kondisi karena kondisi tersebut sudah terjadi sebelum 

penelitian ini mulai dilaksanakan dan juga tidak adanya kelompok kontrol seperti 

penelitian eksperimen (http://www. 4skripsi. com/http://skripsimahasiswa. blogspot. 

com/2012/10/penelitian-ex-post-facto.html. diakses 20juni 2013).

1.8.2 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(independen t variabel) dan variabel terikat (dependent variabel).

* Variabel bebas adalah variabel yang nila-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lain, dalam penelitian ini: variabel bebasnya adalah jenjang 

pendidikan formal yang disimbolkan dengan X.

• Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada 

variabel lain, dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah perilaku 

menonton acara televisi yang disimbolkan dengan Y.

1
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1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung 

Megang Kabupaten Muara Enim. Desa Teluk Lubuk terdiri dari empat dusun 

Dusun 1 (Kampung baru), Dusun n (Kampung Pasar), Dusun III 

(Kampung Pasir) dan Dusun IV (Talang Es). Lokasi dipilih atas beberapa kriteria 

antara lain:

yaitu:

1. Mempunyai masyarakat dengan jenjang pendidikan formal yang cukup

beragam.

2. Masyarakat di Desa Teluk Lubuk pada saat ini banyak yang menikah dini 

dengan alasan mereka saling mencintai serta adanya pengaruh dari film 

porno yang ada di hcmdphone anak-anak tersebut. Pada tahun 2012 kurang 

lebih ada 30 orang yang menikah dibawah umur (hasil wawancara dengan

sekertaris desa pada tanggal 7 Juli 2013).

1.8.4 Definisi

1.8.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan para peneliti ini adalah:

1. Jenjang pendidikan formal adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, 

dan kemampuan yang dikembangkan.

2. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar
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3. Menonton yaitu memperhatikan, mengawasi, meresapi lambang-lambang 

pesan dengan menggunakan indra mata.

4. Acara televisi : Acara televisi atau program televisi merupakan acara-acara 

yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Secara garis besar, program TV dibagi 

menjadi program berita dan program non-berita.

5. RCTI: Stasiun acara televisi swasta

1.8.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan 

empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara 

tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur.

Definisi oprasional dalam penelitian ini adalah:

1. Jenjang pendidikan formal adalah pendidikan terakhir yang telah diselesaikan 

oleh seseorang yaitu SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

2. Mononton adalah memperhatikan acara-acara yang ada di televisi.

3. Acara-acara televisi adalah acara-acara yang ada ataupun disiarkan di/oleh 

televisi. Acara televisi dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Edukasi, yaitu: televisi menjadi media yang setiap saat mendidik 

masyarakt supaya cerdas, berfikiran terbuka dan menjadi masyarakat yang 

maju.

b. Informasi, yaitu: media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat 

sehingga masyarakat kaya akan informasi, terbuka dengan informasi dan 

menjadi masyarakat yang informatif.
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c. Hiburan, yaitu: hiburan ini amat penting, karena ia menjadi salah satu 

kebutuhan manusia untuk mengisi waktu mereka dan aktivitas diluar

rumah.

4. Frekuensi menonton dapat diartikan seberapa sering masyarakat menonton

acara televisi dalam satu minggu.

5. Durasi adalah lamanya menonton acara televisi.

Tabel 1.2

Definisi Operasional

ItemIndikatorDimensiVariabelNo.
1. Sekolah Dasar
2. Sekolah Menengah Pertama
3. §ekolah Menengah Atas
4. Perguruan Tinggi

1. Pendidikan 
Formal

Jenjang
Pendidikan
Formal

1.

1. Acara televisi yang bersifat
informasi (News)

2. Acara televisi yang bersifat
edukasi (Religi)

3. Acara televisi yang bersifat
hiburan

1,2,31. Acara televisiPerilaku
mononton
acara
televisi

4,5

6,7,8,9 
10,11,12

1. Heavy Viewer: Pemirsa yang 
menonton lebih dari 4 jam 
sehari

2. Medium Viewer: Pemirsa 
yang menonton tidak lebih 
dari 2-3 jam sehari

3. Light Viewer: penonton biasa 
yang menonton tidak lebih 
dari 1-2 jam

13,142. Durasi 
menonton

15,16

17,18

3. Frekuensi 
menonton

1. Sangat sering 
televisi 6-7 kali 
seminggu)

2. Sering (menonton televisi 4-5 
kali dalam seminggu)

3. Kadang-kadang (menonton 2-
3 kali dalam seminggu)______

(menonton 
dalam

19,20,21

22,23

24,25
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I

1.8.5 Metode Pengumpulan Data

I.8.5.I. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk pada subjek penelitian. 

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah 

menyelesaikan pendidikan formal.

1.8.5.2 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, maka populasi dalam 

penelitian ini adalah keluarga di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang 

Kabupaten Muara Enim yang telah menyelesaikan pendidikan formal yang 

berjumlah 1439 orang.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Teluk Lubuk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Jumlah Penduduk
SD 315

SMP 421
SMA 621

Perguruan Tinggi 82
Jumlah 1439

Sumber: data desa per 2012

1.8.5.3 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel random berstrata 

(stratified random sampling), sampel ini mempunyai dua bentuk yaitu, 

proporlionate stratified random sampling dan disproportionate stratified random 

sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporlionate 

stratified random sampling (Sugiono, 90 : 2011).
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Tabel 1.4

Jumlah Sampel

SampelSampelJumlah PendudukJenjang Pendidikan
22315/1439 x 100315SD
30421/1439 x 100421SMP
44621/1439 x 100621SMA
682/1439 x 10082Perguruan Tinggi

1021439Jumlah
Data Primer. 7 Juli 2013

1.8.5.4 Data dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil 

penyebaran kuesioner dengan responden penelitian, dan pihak-pihak terkait 

yang mampu memberikan keterangan dalam rangka untuk mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari para 

responden tetapi merupakan data yang diperoleh dari kunjungan 

keperpustakaan, literatur dari media massa, dokumen atau arsip dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan, serta catatan-catatan penulis yang relevan 

dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut;

1. Kuesioner

Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner (daftar pertanyaan) 

yang disebarkan kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode 

kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai
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bagaimana perilaku menonton acara televisi berdasarkan jenjang pendidikan

formal.

2. Dokumentasi Kepustakaan

Dalam penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang diperoleh 

dari berbagai sumber seperti buku bacaan, artikel di internet dan tulisan-tulisan 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pengamatan

Peneliti akan datang secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Observasi dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan (partisipasi tidak

terlibat), yaitu peneliti tidak melibatkan diri secara langsung kedalam objek

pengamatan, dalam proses pengamatan objek penelitian peneliti tidak berperilaku

atau menjadi bagian dari komunitas tersebut. Namun cukup dengan cara

mengamati perilaku menonton acara televisi.

1.8.7 Teknik Pengolaan Data

a. Persiapan.

Dengan pengecekan nama dan kelengkapan identitas responden yang telah 

mengisi kuisioner. Artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data 

b. Mengedit Data

Mengedit data adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul di 

lapangan. Data sudah terisi secara sempurna atau tidak, cara pengisiannya benar 

atau tidak, yang belum lengkap atau belum benar pengisiaannya dapat disisihkan
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(tidak ikut dianalisis) atau menyempurnakan dengan jalan pengumpulan data 

ulang ke sumber data bersangkutan, 

c. Mengkode Data

Mengkode data berarti memberikan kode-kode (identitas) tertentu kepada 

masing-masing kategori (nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya). 

Setelah semua data diberi kode selanjutnya dipindahkan ke dalam 

rekapitulasi. Kuesioner akan diberi nilai sesuai dengan bobot butir isian dalam 

kuesioner tersebut dengan menggunakan skala Likert, seperti dibawah ini:

Sangat sering

Sering

“beberan”

: 5

: 4

Kadang-kadang : 3

Hampir Tidak Pernah : 2

Tidak pernah : 1

d. Tabulasi Data

Proses pengelompokkan data (jawaban-jawaban) yang serupa dan 

menjumlahkan dengan cara yang teliti dan teratur (pembuatan tabel-tabel yang 

berguna).

e. Analisis Data

Kegiatan pembuatan analisis-analisis sebagai dasar bagi penarikan

kesimpulan.
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1.8.8 Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis dan diuji melalui pengujian hipotesis, data terlebih 

dahulu diuji dalam pengujian prasyaratan analisis. Adapun pengujian analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengujian Validitas data dan Reliabilitas

a. Pengujian validitas data. Validitas menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur itu mengukur apa yang hendak kita ukur. Penghitungan validitas 

dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment, yaitu:

(Singarimbun, 1989 : 137)

iV(Z x.y)-dtx E}-)r =
J (uv i xz )-<i*>s.ca- i r >-a: />2)

Keterangan : r = koefisien korelasi antara variabel x dan y

£xy= jumlah produk dari X dan Y

b. Reliabilitas data. Dalam penelitian ini penghitungan reliabiltas 

menggunakan teknik pengukuran Spearman Brown yaitu alat ukur yang 

terdiri dari sekian butir tes dibagi 2 sehingga setiap belahan berisi item 

dalam jumlah yang sama banyaknya. Cara menghitung reliabilitas data 

adalah dengan memasukkan hasil ke rumus:

2.rbr =
1 + rb

Keterangan: r — angka reabilitas keseluruhan item.

rb= angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua.
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normalitas data, dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat (Chi2. Pengujian 

Squere), sebagai berikut: (Sugiono, 2012 : 104)

{/o-fh'rx2 = E

x2 = Chi Kuadrat ObservasiKeterangan:

f o = Frekuensi Observasi

f h = Frekuensi Harapan

1.8.7 Teknik Pengujian Hipotesis

Menentukan Rumus Uji Statistik

1. Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 menggunakan rumus tingkat pencapaian:

Skor Empirik X 100Pencapaian — Skor Maksimum

Untuk pengkategorian nilai pencapaian responden digunakan klasifikasi yang

dikemukakan oleh Sudjana (1996 : 118) sebagai berikut:

90 % - 100% = Sangat Tinggi

= Tinggi80% - 89%

70% - 79% = Sedang

60% - 69% = Kurang

50% - 49% = Sangat Kurang

30



2. Uji hipotesis 2 dan 3

Untuk menghitung hipotesis 2 dan 3 menggunakan rumus analisis varians 

rangking satu arah Kruskal-Wallis dengan rumus sebagai berikut. (Purwanto, 

2012 : 244)

, if°, - fhY
X” = --------=—-----------

Ifht

Keterangan:

fot = frekuensi observasi

fht = frekuensi harapan

Hasil perhitungan x2 dikonfirmasikan dengan x2 tabel pada dk (drajad kebebasan) 

dan oc tertentu, dengan dk = (b-l)x(k-l), dengan b = baris dan k = kolom.

3. Membuat Kesimpulan

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 

berdasarkan kriteria pengujian dan hasil penelitian.
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