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Abstrak 

 

          Dari sekian banyak hiburan dalam tayangan televisi salah satunya yang 

sering kita nikmati adalah sinetron. Sinetron atau “Sinema Elektronik” adalah film 

cerita yang dibuat untuk televisi. Saat ini, sinetron adalah salah satu alternatif 

hiburan yang banyak diminati oleh seluruh masyarakat, karena selain tidak 

memerlukan biaya untuk menontonnya dan juga sangat mudah untuk menikmati 

sinetron. Adapun tujuan umum dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dari pengaruh sinetron dalam pergaulan siswa IPS SMA Al Muslim. 

          Jenis penelitian ini menggunakan metode metode wawancara yang memiliki 

beberapa pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden. 

          Dari kegiatan penelitian, peneliti menyimpulkan jika siswa kelas X, XI, XII 

IPS yang di wawancarai beranggapan bahwa sinetron memiliki beberapa sisi 

negatif yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan atau pergaulan siswa, tetapi 

sinetron juga memiliki sedikit sisi positif yang dapat diambil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pengaruh Sinetron dalam Pergaulan Siswa IPS SMA Al Muslim 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern saat ini, televisi merupakan media elektronik yang mampu 

menyebarkan berita atau hiburan dengan sangat mudah dan jumlah tak terhingga pada 

waktu tayang yang secara bersamaan, salah satunya tayangan hiburan yang tersedia 

dalam televisi yang sering kita jumpai adalah sinetron. Sinetron merupakan salah satu 

hiburan yang sering dijumpai oleh kita sendiri, karena saat ini sinetron banyak tersedia 

di setiap channel televisi, hal tersebut adalah hal yang biasa dan sangat lazim disaksikan 

untuk mengisi waktu luang dan sebagai sarana hiburan, tanpa kita sadari sinteron 

memiliki sedikit banyaknya dampak baik dampak positif maupun negatif. Dampak 

positif atau negatif dari sebuah sinetron dapat dilihat dari kualitas sinetron itu sendiri. 

Dan dimana saat ini memproduksi sinetron tidak lagi memperhatikan kualitas untuk 

anak bangsa kedepannya, mereka hanya memikirkan bagaimana acara ini dapat terus 

ditayangkan dan dapat meningkatkan ratingnya. 

 

  Tayangan sinetron telah mampu menarik minat penontonnya terutama dalam 

kalangan pelajar, mereka selalu berlomba-lomba dalam penayangan sinetron agar 

jumlah penonton terus bertambah, dan pembuatan sinetron tersebut tidak 

memperhatikan norma dan etika dari siaran yang dibuatnya. Dan dari hasil produksi 

tersebut dapat menimbulkan hal hal negatif, terutama di kalangan pelajar yang dapat 

menggangu waktu belajar pada malam hari karena jam tayang sinetron tersebut harus 

dipergunakan untuk belajar, menjadi waktu rutin untuk menonton sinetron itu. Selain 

itu sinentron dapat berpengaruh pada pemikiran dan gaya kehidupan sehari-hari yang 

menirukan dalam adegan cerita sinetron tersebut, yang dimana biasanya sinetron 

menayangkan berbagai macam adegan yang tidak seharusnya ditiru oleh para pelajar, 

seperti adegan kekerasan atau gaya glamour yang sangat berlebihan. 
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Mereka tidak sadar bahwa tayangan yang mereka tonton itu dapat mempengaruhi 

kepribadian serta perilaku mereka dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari mereka, 

dan hal ini merupakan suatu masalah yang tejadi di lingkungan kita sekarang. Dalam 

hal ini sangat diperlukan peran serta orang tua dalam mendampingi dan mengawasi 

setiap tayangan yang ditonton oleh anak-anak.  

 

          Melihat kondisi saat ini, sebagian kecil siswa IPS SMA Al Muslim yang gemar 

menyaksikan sinetron sedikit demi sedikit terpengaruh pada sisi negatif dari sinetron 

itu, contohnya seperti dari gaya bahasa mereka, cara berperilaku, dan cara berpakaian 

yang mereka gunakan memiliki kesamaan dengan sinetron yang selalu mereka lihat. 

Selain itu juga menyebabkan mereka jadi malas untuk belajar saat malam hari dan lebih 

memilih untuk nonton sinetron yang biasa mereka tonton. 

   

Pada sebuah penelitian dikatakan selama masa sekolah, anak-anak menyaksikan 

87.000 tindakan kekerasan dalam televisi (Wahidin, 2008). Dan dalam penelitian (Sri 

Andayani, 1997) meneliti film kartun Jepang seperti Sailor Moon, Dragon Ball dan 

Magic Knight Ray Earth, mendapati adegan-adegan yang menggunakan kata-kata 

kasar, memukul, dan membunuh lebih besar dibandingkan adegan yang menggunakan 

kesopanan, nasihat, dan kerukunan (58,4% : 41,6%). Dan temuan ini diperkuat oleh 

studi Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang mendapati adegan anti 

sosial lebih dominan (63,51%) dalam film kartun bertemakan kepahlawanan (Purwana, 

2008). 

 

Maka dari itulah peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengaruh 

sinetron dalam pergaulan siswa IPS SMA Al Muslim baik hal positif maupun hal 

negatif. 
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B. Masalah Pengaruh Sinetron 

1. Fokus Sinetron dalam Pergaulan  

          Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian hanya pada 

Pengaruh Sinetron dalam Pergaulan siswa SMA Al Muslim. 

 

2. Ruang Lingkup Pengaruh Sinetron  

          Ruang lingkup peneliti hanya pada Pengaruh Sinetron dalam Pergaulan siswa 

SMA Al Muslim dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

 

3. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh tayangan sinetron dalam pergaulan siswa IPS SMA Al 

Muslim? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan tayangan sinetron masa kini kurang 

menerapkan norma-norma? 

3. Bagaimana cara yang efektif bagi siswa dalam membagi waktu antara belajar 

dengan menonton sinetron? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah guna 

memberikan fokus pada peneliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembatasan 

masalah yang terlalu luas dalam karya ilmiah ini. 

Adapun pembatasan masalah ini peneliti memberatkan pada  pengaruh sinetron 

dalam pergaulan siswa IPS SMA Al Muslim. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberitahu kepada siswa IPS SMA 

Al Muslim bahwa pentingnya pemilihan acara yang kita lihat terhadap kehidupan kita, 

bagaimana cara kita menyikapi apa yang kita saksikan acara di layar televisi apakah hal 

itu positif atau negatif. Tayangan sinetron pun tidak semuanya bersifat negatif, tapi ada 

juga tayangan sinetron yang mendidik seperti sinetron tentang keagamaan, 

persahabatan, atau tentang kerukunan terhadap tetangga. Setiap tayangan yang kita 

tonton pasti ada manfaatnya juga dalam kehidupan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENYAJIAN HIPOTESIS 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sinetron 

1. Pengertian Sinetron 

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang berarti sebuah 

karya cipta seni budaya, dan media komunikasi pandang dengar yang dibuat 

berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita video melalui proses elektronik 

lalu di tayangkan melalui stasiun televisi. 

Sinema elektonik  atau lebih populer dalam akronim sinetron adalah istilah 

untuk serial drama sandiwara bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi. Dalam 

bahasa Inggris, sinetron disebut soap opera (opera sabun), sedangkan dalam bahasa 

Spanyol disebut telenovela. Sinetron juga sebuah tayangan berseri yang dapat dibuat 

hingga puluhan episode bahkan hingga ratusan dan didalam sinetron pasti terdapat 

berbagai macam konflik yang dapat terjadi oleh orang ketiga, perebutan harta warisan, 

atau konflik dengan orang tua.  

Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara 

bersamaan, dan dalam sinetron pun terdapat beraneka ragam karakter dari para pemain 

yang dapat saling melengkapi satu sama lainnya sehingga dapat memberikan sebuah 

konflik, alur, serta pengembangan cerita yang diinginkan sang pembuat kisah. Biasanya 

pada akhir cerita dari sinetron sering kali tanpa penyelesaian yang sering kali membuat 

para penonton kesal karena akhir cerita tidak sesuai dengan harapan mereka. 

Sinetron pun terkadang menciptakan sararan cerita di dalamya, salah satunya 

yang berkaitan dengan tingkatan usia, dan patokan usia tersebut dapat untuk anak-anak, 

remaja, dewasa, bahkan untuk umum, tentunya sudah di sajikan dengan adegan-adegan 

yang tepat. 
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2. Jenis-Jenis Sinetron 

Terdapat beberapa jenis-jenis cerita dalam sinetron, diantaranya : 

 

1. Drama Komedi 

Jenis drama komedi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis lagi. 

a. Komedi Situasi, cerita lucu yang kelucuannya bukan berasal dari para pemain, 

melainkan karena situasinya. Contoh sinetron yang termasuk dari jenis ini yaitu 

Bajaj Bajuri. 

b. Komedi Slaptic, cerita lucu yang diciptakan dengan adegan menyakiti para 

pemainnya, atau dengan gerak kasar. Misalnya, saat adegan pesta terjadi saling 

lempar kue tart yang mengenai wajah pemain. Contoh sinetron yang termasuk dari 

jenis ini yaitu Warkop. 

c. Komedi Satire, cerita lucu yang penuh dengan sindiran tajam. Contoh sinetron yang 

termasuk dari jenis ini yaitu Cintaku di Rumah Susun. 

d. Komedi Farce, cerita lucu yang bersifat dagelan, sengaja menciptakan kelucu-

lucuan dengan dialog dan gerak laku lucu. Contoh tayangan televisi yang termasuk 

dari jenis ini yaitu Srimulat. 

 

2. Drama Misteri 

Jenis drama misteris dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 

a. Kriminal, misteri yang sangat terasa unsur ketegangannya/suspense, dan biasanya 

menceritakan seputar kasus pembunuhan. 

b. Horor, misteri yang bercerita tentang hal-hal yang berkainta dengan roh halus atau 

makhluk yang menakutkan, semacam hantu. Contoh sinetron dari jenis ini yaitu TV 

Misteri dan Di Sini Ada Setan. 

c. Mistik, misteri yang bercerita tentang hal-hal yang bersifat klenik, perdukunan, atau 

unsur gaib. Contoh tayangan televisi yang termasuk dari jenis ini yaitu Dunia Lain. 
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3. Melodrama  

Skenario jenis ini bersifat sentimental dan melankolis. Ceritanya cenderung 

terkesan mendayu-dayu dan mendramatisir kesedihan. Emosi penonton dipancing 

untuk merasa iba pada tokoh protagonis dengan menampilkannya sedemikian rupa. 

Penulis skenario cerita jenis ini jangan sampai terjebak untuk membuat alur yang 

lambat. Konflik tetap harus runtun dan padat. Justru dengan konflik yang bertubi-tubi 

pada si tokoh, akan semakin membuat penonton merasa kasihan dan bersimpati pada 

penderitaannya. Contoh sinetron jenis ini yaitu Bidadari, Menggapai Bintang, dan 

Chandra. 

 

 

B. Pergaulan 

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu  dengan 

individu, dapat juga individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh 

Aritoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial (zoon-piliticon), yang artinya 

manusia sebagai makhluk hidup sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan 

manusia lain. 

Pergaulan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang 

individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik 

pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Jika seseorang melakukan 

pergaulan positif maka sampai masa depan ia akan mendapatkan pergaulan yang positif 

untuk dirinya dan orang lain berkebalikan dengan pergaulan negatif yang akan 

mendapatkan dampak negatif dari pergaulan.  

Dalam buku berjudul Etiket dan Pergaulan, pergaulan dapat dimisalkan sebagai 

pengendara mobil yang tidak mengerti tentang peraturan-peraturan lalu lintas. 

Keduanya akan membuat kecelakaan. Kecelakaan dalam pergaulan tidak akan 

menyenangkan salah satu pihak dan akhirnya merugikan dirinya sendiri, dan akan 

menimbulakan penyesalan yang sia-sia. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa pergaulan siswa IPS 

SMA Al Muslim terpengaruh akibat menonton sinetron. Karena siswa yang sering 

menonton sinetron membuat dirinya ingin memiliki lingkaran pertemanan seperti 

didalam sinetron. Seperti memiliki teman yang sederajat, yang membuat dirinya selalu 

ingin tampil semaksimal mungkin di hadapan teman-temannya. 

        

D. Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 

No. Pertanyaan Sasaran Pertanyaan 

1. Apa yang anda ketahui 

tentang sinetron? 

Siswa IPS SMA Al Muslim 

2. Apa anda pernah menonton 

sinetron, dan bagaimana 

tanggapan anda dengan 

sinetron yang anda tonton? 

Siswa IPS SMA Al Muslim 

3. Bagaimana menurut anda 

pengaruh sinetron terhadap 

pergaulan siswa? 

Siswa IPS SMA Al Muslim 

4. Apakah sinetron memiliki sisi 

positifnya? 

Siswa IPS SMA Al Muslim 

5. Bagaimana tanggapan anda 

terhadap genre sinetron pada 

saat ini? 

Siswa IPS SMA Al Muslim 

6. Bagaimana solusi terhadap 

teman anda yang sudah 

kecanduan oleh sinetron? 

Siswa IPS SMA Al Muslim 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri atas: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja pengaruh sinetron dalam 

pergaulan siswa IPS SMA Al Muslim baik dalam hal positif maupun negatif, dan juga 

ingin mengetahui tanggapan siswa IPS SMA Al Muslim terhadap sinetron masa kini. 

 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bagaimana siswa dalam mengahadapi zaman modern yang 

mulai merusak pola pikiran anak-anak zaman sekarang ini. Terutama bagi anak yang 

menyukai tayangan sinetron yang sebagian besar memiliki adegan yang tidak pantas 

dilihat untuk anak dibawah umur. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di SMA Al Muslim Bekasi, Jl. Raya Setu, Kampung 

Bahagia, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 

 

2. Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai Oktober 2018. Kegiatan 

dan tahapan-tahapan penelitian yang telah dipersiapkan dan dilakukan oleh peneliti 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Distribusi Waktu Penelitian 

 

No. Kegiatan 

Bulan Ke- 

Juli Agustus September Oktober 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penentuan Judul               

2 

Penentuan 

Pembimbing               

3 

Bimbingan Bab 

1, 2, 3               

4 

Bimbingan Bab 

4,5 

dan 

Kelengkapannya               

5 Sidang               

6 Revisi               

7 

Terakhir 

Pengumpulan                             

 

 

 

 

C. Metode Penelitian 

 Pada kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, 

yang dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk 

memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif pada umumnya yaitu metode wawancara dan obervasi. Fokus penelitian 

kualitatif adalah eksplorasi. 

 

 Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas 

atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat post positivme, digunakan untuk meniliti pada obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
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induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan 

pada generalisasi. 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sebagian para siswa IPS SMA Al Muslim yang 

masih atau menonton tayangan sinetron. 

 

2. Informasi Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi secara mendetail di sebuah penelitian maka 

peneliti membutuhkan bantuan dari seorang  informan yang akan memberitahu 

informasi-informasi terkait dengan kajian penelitian. Data yang diperoleh dari 

seorang informan akan sangat membantu peneliti untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang baik. 

 

Dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial, Kerlinger mencoba mendefinisikan 

informan sebagai orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan 

peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. (Idrus, 

2009 : 91). 

Bagong Suyatna memiliki pernyataan mengenai informan bahwa “Peranan 

informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang 

dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan 

berwawasan cukup.” (Suyatna, 2005 : 72). 

 

Informan dalam penelitian di SMA Al Muslim Bekasi, Jl. Raya Setu, Kampung 

Bahagia, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 
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E. Desain dan Instrumen Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam 

perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi 

yang menghasilkan model atau blue print penelitian. Penelitian juga tidak lepas dari 

tempat lokasi dan waktu penelitian, namun hal utama yang dituju dalam penelitian 

ini adalah masalah apa yang ingin diteliti oleh peneliti. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen penelitian merupakan alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yakni kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer untuk menjawab 

pertanyaan permasalahan yang sudah disusun pada tujuan masalah. 

 

1. Data Primer 

Data adalah fakta atau gambaran yang nantinya akan dikumpulakan oleh para 

peneliti untuk diolah. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

data wawancara, sebab wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung antara narasumber dan peneliti. 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

a. Wawancara 

          Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara 

terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, 

untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan 

tertentu pula. Wawancara juga memiliki tujuan yang jelas dan memiliki makna 

yang melebihi maksud dari percakapan biasa. Proses wawancara ini terjadi 

dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai, untuk menggali topik tertentu yang dibahas. 

 Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu 

percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini penili dan responden 

berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan 

mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. 

 Menurut Arikunto pengertian wawancara adalah dialog yang dilakukan 

pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.  

 

b. Alat Wawancara 

Agar hasil wawancara terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti 

telah melakukan wawancara kepada responden, maka diperlukan bantuan 

alat-alat berikut : 

1. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat pertanyaan. 

2. Alat perekam, berfungsi untuk merekam percakapan atau pembicaraan. 

3. Kamera, befungsi untuk memotret atau memvideo peneliti yang sedang 

melakukan pembicaraan dengan responden.  

 

c. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono ( 2011; 240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.  

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi adalah 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dibidang 

pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti 

gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.  
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G. Analisis Data  

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, analisis yang digunakan adalah 

analisis data kulitatif model interaktif yang memiliki silkus :  

1. Masa pengumpulan data, peneliti mengumpulkan segala macam data baik dari 

informan, atau dari buku, referensi, dan dokumentasi lapangan.  

2. Penyajian data, peneliti memaparkan dan membahas hasil yang telah didapatkan 

secara rinci sesuai dengan tema yang diangkat.  

3. Penarikan kesimpulan, peneliti mengambil inti atau kesimpulan yang ada dari hasil 

penelitian dan pembahasan.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Latar Penelitian 

1. Sejarah Al Muslim Tambun  

Yayasan Al Muslim Tambun didirikan pada tanggal 26 Maret 1979 oleh DR. Ir. 

Muslimin Nasution, APU dan Ir. H. Buchori Nasution, yang berawal dari keinginan 

untuk berartisipasi dan peduli terhadap kondisi masyarakat Tambun – Bekasi 

terutama pendidikan generasi muslim. Pada kurun waktu 1979-1986, pada awal 

berdirinya Yayasan Al Muslim kegiatan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas 

pendidikan umat melalui jalur sekolah dan majelis ta’lim serta pemberian santunan 

kepada kaum dhuafa. 

Sadar akan kebutuhan dan tuntutan perlunya lembaga pendidikan 

berkualitas, yang berorientasi pada pengembangan fitrah manusia baik fitrah 

jasadiyah maupun ruuhiyah dan fungsi manusia baik sebagai hamba Allah maupun 

sebagai khalifah Allah, yayasan Al Muslim mendirikan sekolah: 

1. SMEA Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1986/1987. 

2. SDI Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1994/1995. 

3. SLTP Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1996/1997. 

4. TKI Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1997/1998. 

5. SMU Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1999/2000. 

6. AMIK Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 2002/2003. 

Untuk meraih hasil yang maksimal dari proses pendidikan, kami 

mengembangkan pola pendidikan satu hari penuh, dengan kurikulum yang terintegrasi 

antara pendidikan iman, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan fisik 

serta pendidikan kepemimipian. Dengan proses pembelajaran yang mengacu pada 

pendekatan learning by doing, dimana membutuhkan kreatifitas, inisiatif dan disiplin 

bukan hanya dari siswa tetapi juga dari guru, maka membuat proses belajar menjadi 

lebih menarik dan menyenangkan. Bukan hanya ruang kelas/labotarium yang kami 

gunakan sebagai tempat belajar, tapi juga lingkungan pendidikan seluas 3,7 Ha. 
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Al Muslim Tambun merupakan alternatif terbaik pendidikan generasi muda 

bangsa yang didukung fasilitas belajar lengkap, lingkungan yang kondusif sehingga 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi proses belajar mengajar, serta dibimbing oleh 

para pendidik yang memiliki kompetensi dibidangnya dan jiwa profesionalisme tinggi. 

 Pada penelitian yang berjudul Pengaruh Sinetron dalam Pergaulan Siswa IPS 

SMA Al Muslim ini dilakukan pada salah satu bagian dari yayasa Al Muslim Tambung 

yang memiliki fasilitas lengkap seperti gedung sekolah dengan 4 lantai, aula, 

perpustakaan, ruang bahasa, lab bahasa, ruang komputer, kantor guru, kantor kepala 

sekolah, ruang TU, ruang UKS, ruang BK, kamar mandi, wastafel cuci piring, 

laboratorium digedung yang terpisah serta lapangan. 

 

2. Perkembangan Yayasan Al Muslim Tambun 

Perkembangan yayasan Al Muslim dapat dilihat dalam grafik perkembangan 

pada tahun 2012-2015. 

 

Gambar 1. Grafik Perkembangan Siswa
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Gambar 2. Grafik Jumlah Kelas 

 

 

 

 

Gambar3. Grafik Jumlah Guru 
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3. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMA Al Muslim 

Status Kepemilikan  : Yayasan 

NIS   : 300250 

NSS   : 304022205043 

NPSN   : 20574536 

Kepala Sekolah  : Dra. Reni Nurhidayati 

Status   : Swasta 

SK Pendirian Sekolah : 421.3/1915/404.3.1.2011 

Tanggal SK Pendirian : 2011-06-10 

SK Izin Operasional : 421.3/1915/404.3.1/2011 

Jenjang Akreditas  : A 

 

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Konteks Penelitian 

Pada penelitian kualitatif yang digunakan dalam penulisannya 

adalah konteks penelitian atau yang biasa digunakan dalam penelitian 

kuantitatif disebut latar belakang, dan konteks penelitian / latar 

belakang. Penulisan kalimatnya menggunakan kalimat deduktif dari 

umum ke khusus. 

 

2. Data Wawancara 

Pada penelitian Pengaruh Sinetron dalam Pergaulan Siswan IPS 

SMA Al Muslim dilakukan melalui 1 responden, yaitu : 

- Siswa IPS SMA Al Muslim 

a. Abrar Maulana   X IPS 

b. Wahda Nur Fadila A  X IPS 

c. Syifa Dhiarinda H   X IPS 

d. Widia Puspayanti   XI IPS 
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e. Nadia Trixie   XI IPS 

f. Desy Ratnasari   XII IPS 

g. Berliana Esperanti   XII IPS 

h. Sapto Nugroho   XII IPS 

i. Shinta Amelia   XII IPS 

 

Dengan begitu hasil dari wawancara penelitian ini didapatkan 

dari 3 angkatan. 
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3. Hasil Wawancara 

Dari pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden, dan peneliti pun 

mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari setiap orang dan ada juga jawaban 

yang memiliki maksud yang sama. 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang sinetron 

Tabel 4.1 Wawancara Siswa Mengenai Sinetron 

No. Nama  Kelas Jawaban 

1. Abrar Maulana X IPS Cerita tentang kehidupan yang 

dramastis. 

2. Wahda Nur Fadila  X IPS Film-film tentang remaja. 

3. Syifa Dhiarinda H X IPS Film cinta-cinta di televisi. 

4. Widia Puspayanti XI IPS Drama-drama tentang remaja. 

5. Nadia Trixie XI IPS Tentang drama-drama kehidupan. 

6. Desy Ratnasari XII IPS Suatu kehidupan yang menceritakan 

tentang kehidupan keluarga secara 

dramastis. 

7. Berliana E. XII IPS Cerita panjang yang berlanjut. 

8. Sapto Nugroho XII IPS Adegan yang mempertontonkan 

tentang kehidupan yang nyata ada di 

dunia ini. 

9. Shinta Amelia XII IPS Acara TV Indonesia yang 

menayangkan lebih dari satu episode. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai pertanyaan “Apa yang anda ketahui tentang 

sinetron?” dan  mendapatkan respon dari kelas X, XI, XII IPS yang  rata-rata 

mereka mengetahui sinetron adalah tentang drama kehidupan yang dramastis. 
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2. Apa anda pernah menonton sinetron, dan bagaimana tanggapan anda dengan 

sinetron yang anda tonton? 

Tabel 4.2 Wawancara Siswa Mengenai Tanggapan Sinetron yang di Tonton 

No. Nama Kelas Jawaban 

1. Abrar Maulana X IPS Pernah 1x dan biasa-biasa saja seperti 

kehidupan biasa. 

2. Wahda Nur Fadila X IPS Pernah dan sinetron zaman sekarang 

lebih ke kehidupan remaja. 

3. Syifa Dhiarinda H X IPS Pernah dan ceritanya sangat 

dramastis. 

4. Widia Puspayanti XI IPS Perna tapi sudah lama dan 

tanggapannya engga baik karna 

banyak hal yang kurang positif gitu. 

5. Nadi Trixie XI IPS Pernah dan tanggapannya tuh kaya 

engga jelas gitu membosankan. 

6. Desy Ratnasari XII IPS Sering dan tanggapnnya tuh beda-

beda kadang genrenya romance 

kadang kekeluargaan kadang yang 

sedih gitu. 

7. Berliana E. XII IPS Sering banget nonton sinetron karna 

seru gitu ceritanya kaya bikin 

penasaran gitu karna kan dia per 

episode gitu jadi bikin penasaran aja 

gitu ceritanya kaya apa. 

8. Sapto Nugroho XII IPS Dulu sering nonton sinetron karna 

sinetron dulu itu seru-seru dan engga 

terlalu alay, tetapi mulai sekarang 

sudah jarang sekali menonton 

sinetron karna banyak konten-konten 

yang dewasa. 
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9. Shinta Amelia XII IPS Dulu saya pernah menonton sinetron 

tapi lama kelamaan masalah yang ada 

di sinetron itu begitu-begitu saja ada 

peran utama yang tidak ada tiba-tiba 

muncul orang baru yang membuat 

tayangan sinetron itu tidak selesai-

selesai. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai pertanyaan “Apa anda pernah 

menonton sinetron, dan bagaimana tanggapan anda dengan sinetron yang 

anda tonton?” dan mendapatkan respon mereka pernah menonton sinetron 

meskipun dahulu sudah lama, tetapi masih ada juga beberapa yang masih 

menontonnya hingga saat ini dan tanggapan mereka terhadap sinetron yang 

mereka tonton rata-rata mereka menilai banyak nilai yang tidak baik pada 

sinetron. 

 

 

3. Bagaimana menuturut anda pengaruh sinetron terhadap pergaulan siswa? 

Tabel 4.3 Wawancara Siswa Menganai Pengaruh Sinetron terhadap Pergaulan Siswa 

No. Nama Kelas Jawaban 

1. Abrar Maulana X IPS Ga ada pengaruhnya biasa aja. 

2. Wahda Nur Fadila X IPS Pasti ada dampak negatifnya kaya 

sinetron yang ada adegan motor-

motor pasti ada dampaknya kaya 

munculnya geng motor. 

3. Syifa Dhiarinda H. X IPS Pengaruhnya itu labih ke negatifnya 

gitu kan sekarang banyak anak-anak 

SD yang nonton sinetron terus pacar-

pacaran. 

4. Widia Puspayanti XI IPS Mungkin ada kaya ngikutin gaya 

negatif dari sinetron. 

5. Nadia Trixie XI IPS Kadang ada adegan yang buruk dan 

ada juga yang bermanfaat. 
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6. Desy Rantasari XII IPS Sangat berpengaruh karna dengan 

kita melihat sinetron tersebut kita bisa 

contohnya sinetron yang negatif jadi 

kaya pergaulannya jadi buruk. 

7. Berliana E. XII IPS Sebenernya tergantung pemikiran 

orangnya, kalau orangnya kaya 

gimana pasti bakal kebawa juga sama 

kehidupannya dia terus kalo yang 

nganggapnya cuma kaya ini sinetron 

cuman hiburan semata ga ada 

pengaruhnya sama sekali. 

8. Sapto Nugroho XII IPS Sangat berpengaruh sekali karna 

siswa akan mengikuti adegan-adegan 

yang terdapat pada sinetron tersebut 

seperti hal buruknya. 

9. Shinta Amelia XII IPS Pengaruhnya itu ada negatif sama 

yang positif tapi lebih banyak yang 

negatifnya karna sinetron di 

Indonesia lebih banyak menayangkan 

kekerasan terus hal positifnya kaya 

lebih menerima apa adanya. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai pertanyaan “Bagaimana menurut anda 

pengaruh sinetron terhadap pergaulan siswa?” dan mendapatkan respon 

bahwa banyak hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pergaulan siswa, 

tetapi ada juga respon bahwa itu tergantung dari pola pikir masing-masing. 
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4. Apakah sinetron memiliki sisi positifnya? 

Tabel 4.4 Wawancara Siswa Mengenai Sisi Positif Sinetron 

No. Nama Kelas Jawaban 

1. Abrar Maulana X IPS Belum tau. 

2. Wahda Nur Fadila X IPS Ada mungkin kaya tujuan 

pembelajaran gitu. 

3. Syifa Dhiarinda X IPS Mungkin ada kaya hikmah sinetron 

seperti sinetron-sinetron hidayah atau 

yang memiliki nilai keagamaan. 

4. Widia Puspayanti XI IPS Kayanya engga ada. 

5. Nadia Trixie XI IPS Pasti punya. 

6. Desy Ratnasari XII IPS Ada  tergantung kita lihatnya dari sisi 

yang mana kalo misalkan kita lihat 

dari sisi positif  pasti ada dan pasti 

setiap tayangan menceritakan tentang 

nilai moral nya seperti apa  dam kita 

harus bisa menangkap nilai moralnya. 

7. Berliana E. XII IPS Banyak  contohnya kaya satu 

keluarga yang jarang banget punya 

waktu luang karna kesibukannya 

masing-masing dengan adanya 

sinetron jadi mereka bisa nonton 

sama-sama dan bisa berkumpul 

kembali. 

8. Sapto Nugroho XII IPS Ada sinetron yang memiliki sisi 

positifnya ada juga yang tidak. 

9. Shinta amelia XII IPS Ada mungkin engga terlalu banyak 

walaupun lebih banyak negatifnya  

pasti ada sisi positifnya. 
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Berdasarkan tabel 4.4 mengenai pertanyaan “Apakah sinetron memiliki sisi 

positifnya?” dan rata-rata respon yang diberikan dari responden bahwa 

sinetron memiliki beberapa sisi nilai positif walaupun hanya sedikit. 

 

 

5. Bagaimana tanggapan anda terhadap genre sinetron pada saat ini? 

Tabel 4.5 Wawancara Siswa Mengenai Genre Sinetron 

No. Nama Kelas Jawaban 

1. Abrar Maualana X IPS Biasa aja.  

2. Wahda Nur Fadila X IPS Untuk jaman sekarang mungkin 

kebanyakan tentang remaja-remaja 

3. Syifa Dhiarinda H. X IPS Negatif karna anak-anak sekarang 

kebanyakan menonton sinetron yang 

seperti itu 

4. Widia Puspayanti XI IPS Sekarang tayangan kebanyakan 

tentang percintaan jadi kurang 

mendidik. 

5. Nadia Trixie XI IPS Engga jelas. 

6. Desy Ratnasari XII IPS Kurang baik karna banyak anak-anak 

dibawah umur yang menonton 

tayangan sinetron karna 

memperlihatkan tentang perceraian 

dan hal tersebut belum pantas dilihat 

oleh anak-anak. 

7. Berliana E. XII IPS Saat ini jarang sinetron yang 

menayangkan tentang kekeluargaan 

dan lebih banyak tentang percintaan 

dan itu bisa merusak moral anak 

secara perlahan. 

8. Sapto Nugroho XII IPS Sinetron masa kini lebih banyak 

menayangkan konten dewasa dan 

juga kekerasan. 

9. Shinta Amelia XII IPS Kebanyakan tentang percintaan. 
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Berdasarkan tabel 4.5 mengenai pertanyaan “Bagaimana tanggapan anda 

terhadap genre sinetron pada saat ini?” dan respon yang diberikan rata-rata 

bahwa genre sinetron di Indonesia pada saat ini banyak yang tidak mendidik 

bagi untuk anak yang menontonnya. 

 

6. Bagaimana solusi anda terhadap teman anda yang sudah kecanduan oleh 

sinetron? 

Tabel 4.6 Wawancara Siswa Menganai Solusi Terhadap Teman yang Sudah Kecanduan 

Sinetron 

No. Nama Kelas Jawaban 

1. Abrar Maulana X IPS Mengajak menonton tayangan yang 

lebih positif. 

2. Wahda Nur Fadila X IPS Ingetin aja biar jangan terlalu berlebih 

menontonnya agar tidak berdampak 

buruk ke diri sendiri. 

3. Syifa Dhiarinda X IPS Beralih tayangan seperti menonton 

tayangan kartun atau tentang ilmu 

pengetahuan. 

4. Widia Puspayanti XI IPS Asalkan jangan meniru adegan yang 

tidak baik. 

5. Nadia Trixie XI IPS Di beri tahu agar tidak mengikuti 

adegan yang tidak baik. 

6. Desy Ratnasari XII IPS Mengajak untuk menonton film yang 

ada nilai sejarahnya atau ilmu 

pengetahuannya. 

7. Berliana E. XII IPS Dikurang-kurangi menontonnya. 

8 Sapto Nugroho XII IPS Membantu mereka menonton 

tayangan yang islami atau tentang 

ilmu pengetahuan. 

9. Shinta Amelia XII IPS Mau gimana lagi kalau dia udah suka 

sinetron tapi jangan berlebihan juga 

takut mengganggu waktu belajar pada 

malam hari. 
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Berdasarkan tabel 4.6 mengenai pertanyaan “Bagaimana 

solusi terhadap teman anda yang sudah kecanduan oleh sinetron?” 

dan pertanyaan tersebut mendapatkan respon yang berbagai macam, 

tetapi rata-rata mereka akan mengajak teman mereka dengan 

mengganti tontonan baru atau yang mengandung unsur sejarah atau 

ilmu pengetahuan yang dapat membawa manfaat untuk kita semua. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Dari hasil penelitian Pengaruh Sinetron dalam Pergaulan Siswa IPS SMA Al 

Muslim, dapat disimpulkan jawaban yang diperoleh dari responden yang 

peneliti wawancarai bahwa sinetron cukup berpengaruh terhadap pergaulan 

atau kehidupan siswa karena sinetron banyak memiliki sisi negatif yang akan 

berpengaruh dalam moral anak-anak Indonesia. 

 

B. Saran 

a. Bagi Siswa 

 Dari penelitian ini siswa diharapkan agar lebih bijaksana dalam menonton 

tayangan televisi  dan juga mengurangi dalam menonton sinetron yang kurang 

mendidik, dan meningkatkan waktu belajar saat dirumah atau melakukan 

kegiatan-kegiatan yang positif dan memilih tayangan yang lebih bermanfaat. 

 

b. Bagi Peneliti 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti mendapatkan berbagai macam 

hasil yang diberikan oleh responden dan hal itu dapat membuat peneliti tahu 

bagaimana buruknya sinetron masa kini dan peneliti juga dapat mengontrol 

dalam menonton sebuahn tayangan dalam televisi. 
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