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Abstrak: Berdasarkan hasil Penelitian Nielsen 2003 diketahui bahwa 
program yang paling diminati responden adalah film kartun dan ani 
masi. Untuk menonton tayangan tersebut, partisipan membutuhkan 
waktu 3 sampai 5 jam per hari. Menurut partisipan, tokoh dalam kartun 
dan atau film animasi kegemarannya cukup mempresentasikan khayal 
an dan fantasi mereka. Di samping itu, rangkaian cerita dihafal untuk 
kemudian diperagakan di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal 
nya. Ketika menonton film yang digemari, mereka tidak didampingi 
orang tua sehingga stimuli tayangan mereka peroleh secara penuh, 
tanpa sensor. Dampak stimuli tersebut terlihat pada perilaku mereka di 
sekolah yang meniru tokoh film yang digemari dan lemahnya penye 
rapan materi pelajaran di sekolah. 

Abstract:Research of Nielsen Media of Research, 2003, showing that 
television rating pursuant to program type enthused by children are 
cartoon film and animation, they prefer to choose them which time 
allocation three to five hours for a day. It is showing that participants 
sight character on favorite cartoon and animation film are represented 
enough on their imagination and fantasy. Beside the character they ad 
mired, series of story in cartoon and animation memorized and then 
performed in school and livelihood. They watched without parents gui 
dance because their daily activity in rice field. As a result, participants 
get stimulation which is full of hitting to display without there is cen 
sor . They acted like the character in cartoon and animation film with 
its stories. They who are more frequency of watching television are 
weak in learning subjects study at school. 

Kata Kunci: program anak di televisi, proses pendidikan, mental anak 

Pendahuluan 
Dalam konteks hubungan media, 

khususnya televisi dengan anak yang 
sorotan utamanya adalah perlindungan 
anak dari dampak negatif suatu tayang 
an program acara di stasiun televisi, 
perlindungan anak dari dampak negatif 
tayangan televisi menjadi penting 
mengingat karakteristik media televisi 
yang memiliki daya penetrasi yang 
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begitu dahsyat kepada pemirsanya. Te 
levisi sangat diminati karena kelebihan 
nya berupa kemampuan menghadirkan 
suatu kenyataan secara langsung di 
depan mata pemirsanya. Kelebihan te 
levisi dalam menghadirkan Audio Visu 
al kepada pemirsanya menjadikan me 
dia ini sebagai pilihan untuk menyalur 
kan kebutuhan pribadi maupun sosial 
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anak. 
Kelebihan ini pula yang menjadi 

kan keterikatan anak terhadap televisi 
semakin kuat, hal ini dapat dilihat dari 
waktu yang diluangkan oleh anak da 
lam menonton program televisi. Hasil 
survey Y ayasan Kesej ahteraan Anak 
Indonesia (YKAI) menemukan fakta 
bahwa anak-anak menonton televisi 
sekitar 30-35 jam per minggu (Akses 
www.ykai.org, 22 Mei 2006). 

Banyaknya waktu yang diluangkan 
oleh anak-anak untuk menonton pro 
gram televisi menjadikan televisi seba 
gai media massa yang ampuh dalam 
mengkomunikasikan program televisi 
yang bertemakan anak-anak, khususnya 
program yang mempunyai dampak po 
sitif terhadap perkembangan mental 
anak pada masa yang akan datang. 
Kekhawatiran orang tua mengenai per 
gaulan sosial anak seiring dengan ada 
nya dekadensi moral remaja saat ini da 
pat diobati dengan menghadirkan tele 
visi sebagai medium sosialisasi sekali 
gus media pendidikan bagi anak. 

Kondisi ideal tersebut akan men 
jadi suatu simbiosis mutualisme antara 
televisi dengan anak-anak, dan atau 
orang tua dalam membantu pendidikan 
untuk anak-anaknya apabila televisi be 
nar-benar menayangkan program yang 
berdampak positif bagi kebutuhan dan 
perkembangan anak. Permasalahannya 
menjadi kontradiktif jika program yang 
ditayangkan melenceng dari kondisi 
ideal tersebut. Survey yang dikembang 
kan YKAI menyatakan bahwa hanya 
25% yang dikategorikan program tele 
visi yang aman untuk ditonton oleh 
anak-anak. Sebuah penemuan yang cu 
kup mengejutkan, hal ini berarti mayo 
ritas anak menonton 75% program 
yang tidak aman dan juga tidak ber- 
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kualitas (Akses www.ykai.org, 22 Mei 
2006). 

Berkaitan dengan hal ini, YKAI 
memberikan kategori aman untuk pro 
gram bagi anak-anak; pertama, pro 
gram anak tidak menempatkan tema 
anti sosial, tema seksualitas, tema sup 
ranatural dan tema-tema yang berten 
tangan dengan pendidikan sebagai daya 
tarik acara tersebut. Misalnya kekerasn 
fisik, seksual, kekerasan mental, dan 
sebagainya. 

Kedua, program tersebut hams me 
munyai alur cerita yang simpel, mem 
perlihatkan batas yang jelas antara baik 
dan buruk, boleh dan tidak boleh, dan 
tidak mendua. Ketiga, tidak mengguna 
kan kata-kata yang tidak pantas diucap 
kan dan didengar oleh anak misalnya 
kata-kata kasar yang biasanya diucap 
kan oleh orang dewasa. 

Kategori aman keempat, menum 
buhkan salah satu nilai positif pada 
anak, misalnya kreatif, berpikiran kri 
tis, menumbuhkan rasa ingin tahu ke 
inginan membaca, menumbuhkan ke 
inginan berempati, menolong orang la 
in, dan menghargai budaya lain. 

Kenyataannya, justru kontradiktif 
dengan apa yang dikemukakan YKAI 
tersebut program yang positif justru 
memunyai rating yang rendah. Nielsen 
Media Research menunjukkan rating 
televisi berdasarkan tipe program yang 
diminati oleh anak-anak mengalahkan 
tipe program lain seperti, news/ infor 
mation, education, religious, dan sport. 
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Tabet rata-rata rating TV berdasarkan Tipe 
Program 

No Tipe Program Rata-rata TV Rating 
Special 2,4 

2 Series 2,2 
3 Movies 2,2 

4 Entertainment 2,0 
5 Children 1,8 
6 News/Information 1,2 
7 Education 1,2 
8 Religious 0,9 

9 Sport 0,8 
10 Filler 0,5 

Sumber: Nielsen Media Research, (Cakram, Edisi De 
sember 2003: 42) 

Menentukan program anak di tele 
visi yang aman untuk dikonsumsi oleh 
anak-anak tidak semudah apa yang 
diharapkan semua kalangan, mengko 
munikasikan program-program pendi 
dikan mengingat persepsi yang berbe 
da-beda dari tiap anak dalam menerima 
stimuli sebuah program. Salah seorang 
guru, ditempat yang akan dijadikan 
obyek penelitian, Desa Tajungan, Ke 
camatan Kamal, Kabupaten Bangkalan 
mengeluhkan beberapa tayangan di 
televisi yang cukup mengganggu pro 
ses pendidikan di sekolahnya. Banyak 
anak didiknya yang berperilaku negatif 
dengan meniru film-film yang dita 
yangkan televisi. 

Melalui penelitian ini diketahui 
lebih jauh mengenai bagaimana Efek 
Prososial Program Anak di Televisi da 
lam Menunjang Proses Pendidikan dan 
Perkembangan Mental Anak di Desa 
Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupa 
ten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui bagaimana (a) proses per 
hatian anak dalam menunjang proses 
pendidikan dan perkembangan mental 
anak di Desa Tajungan Kecamatan, Ka 
mal Kabupaten Bnagkalan; (b) proses 
retention anak dalam menunjang proses 
pendidikan dan perkembangan mental 
anak di Desa Tajungan, Kecamatan 

Kamal, Kabupaten Bangkalan; ( c) pro 
ses reproduksi motoris anak dalam me 
nunj ang proses pendidikan dan perkem 
bangan mental anak di Desa Tajungan, 
Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangka 
lan; ( d) proses motivasional anak da 
lam menunjang proses pendidikan dan 
perkembangan mental anak di Desa 
Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupa 
ten Bangkalan. 

Metode 
Metode yang digunakan dalam pe 

nelitian ini adalah metode deskriptif 
analitis dengan pendekatan kualitatif. 
Peneliti melukiskan dan menganalisis 
setiap variabel yang diteliti. Pengum 
pulan data digunakan dengan menggu 
nakan teknik pengumpulan data seba 
gai berikut. 
a. Questionnaire, memberikan angket 

pertanyaan kepada responden ber 
dasarkan variabel-variabel yang 
akan diteliti dengan mengacu pada 
efek prososial Bandura. 

b. Focus Group Discussion (FGD), 
responden dikumpulkan dalam fo 
rum diskusi terdiri 4 sampai 8 
orang responden yang mendiskusi 
kan topik sesuai dengan variabel 
yang diteliti dan peneliti berperan 
sebagai moderator dan pengamat 
untuk kemudian menyimpulkan 
hasil diskusi tersebut. 

c. In Depth Interview, wawancara 
mendalam sebagai tindak lanjut 
dari FGD dengan mengambil res 
ponden yang dianggap represent 
tatif dari hasil FGD tersebut. 

Hasil Analisis dan Pembahasan 
Pada bagian ini dibahas variabel 

variabel penelitian berdasarkan data 
yang dikupulkan melalui Focus Group 
Discussion (FGD) dan In Depth Inter- 
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vew sebagai data primer dari responden 
utama, yaitu anak-anak dalam wilayah 
penelitian yaitu Desa Tajungan, Keca 
matan Kamal, Kabupaten Bangkalan. 
Data diperoleh juga melalui studi lite 
ratur, wawancara dengan orang tua dan 
guru yang berperan dalam pendidikan 
dan pengawasan perkembangan mental 
anak, serta observasi di wilayah pede 
saan khususnya Desa Tajungan sebagai 
area yang berperan membangun dan 
membentuk mental anak, data ini selan 
jutnya disebut sebagai data sekunder. 

Variabel-variabel penelitian mi 
mengacu pada Social Learning Theory 
dari Bandura yang menjelaskan empat 
tahapan proses efek prososial, yaitu, 
proses perhatian, proses retention, pro 
ses reproduksi motoris, dan proses mo 
tivasional. 

Jumlah responden yang diteliti 
melalui FGD berjumlah enam orang, 
sedangkan dua orang di antaranya di 
tindaklanjuti melalui In Depth Inter 
view mengingat keaktifan mereka ber 
dua selama proses FGD sangat mem 
bantu dalam proses penelitian ini se 
hingga data yang diperoleh lebih leng 
kap. Mereka lebih banyak mengung 
kapkan pembicaraan lebih banyak di 
bandingkan saat FGD karena tingkat 
gangguan (noise) yang rendah diban 
dingkan pada waktu FGD. Mereka ber 
dua belum semuanya mengungkapkan 
karena malu dan sering diganggu, se 
perti dengan tertawaan atau gerakan 
nonverbal seperti tunjukan jari, gerakan 
kepala, gerakan tubuh, dan tatapan ma 
ta. Usia responden pada penelitian ini 
cukup bervariasi responden yang ku 
rang dari sepuluh tahun sebanyak em 
pat orang, dan dua orang sisanya ber 
usia antara sepuluh sampai sebelas 
tahun. 
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Keenam responden dinilai aktif 
bermain bersama, dilihat dari intensitas 
bermain yang mereka lakukan terutama 
pulang sekolah dan pada waktu libur. 
Meskipun pada tingkatan sekolah me 
reka berbeda, 3 orang duduk di kelas 
IV Dasar, 2 orang di kelas V, dan 1 
orang duduk di kelas VI SD. 

1. Proses Perhatian 
Muncu] stimulus peristiwa berupa 

tindakan atau gambaran pola pemikiran 
yang disebut abstract modelling, seper 
ti sikap, nilai, atau persepsi sosial, sa 
lah satunya melalui media massa. Da 
lam penelitian ini difokuskan pada me 
dia televisi. Dalam wilayah penelitian, 
media televisi merupakan media yang 
paling dominan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat disusul kemudian oleh me 
dia radio, dan media massa cetak (surat 
kabar, majalah, dan tabloid). Respon 
den dalam penelitian ini menonton tele 
visi di rumah mereka masing-masing. 

Waktu menonton televisi setiap 
responden cukup bervariasi, namun pa 
da umumnya mereka menonton secara 
kontinu pada hari minggu atau hari 
libur, terutama hari minggu atau hari 
libur, mereka sudah di depan televisi 
sejak pukul 06.00 sampai 11.00. Pada 
hari tersebut biasanya mereka menon 
ton televisi bersama di rumah salah sa 
tu responden secara bergantian tiap 
minggunya. American Academy of Pe 
diatrics seperti yang dikutip Payong 
dalam Kompas (18 Oktober 2004, hal 
4 7) mengatakan "kekerasan dalam film 
kartun yang ditayangkan selama hari 
Minggu pagi jauh lebih banyak daripa 
da tayangan kekerasan pada saat prime 
time hari biasa", pada saat prime time 
hari biasa ditayangkan sekitar 3-5 jam 
adegan kekerasan per jam, pada hari 
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Minggu pagi, angka ini meningkat 
mencapai 20-25 kali adegan kekeras 
an per jam. Kekerasan dalam tayangan 
televisi menurut beberapa penelitian 
berdampak bumk bagi anak-anak di ba 
wah usia delapan tahun, karena mereka 
belum biasa membedakan antara kha 
yalan dan kenyataan. Selain hari Ming 
gu mereka juga menonton televisi pada 
waktu tengah malam sampai pagi hari 
apabila ada tayangan sepak bola, me 
nyangkut tim-tim sepak bola kegema 
rannya. 

Rata-rata responden menonton te 
levisi lebih dari tiga jam. Khusus untuk 
hari minggu dan hari libur mereka khu 
sus mengalokasikan waktu selama lima 
jam. Jika tidak ada kegiatan lain, mere 
ka melanjutkan menonton yang hanya 
bisa diselingi oleh waktu makan siang, 
terkadang makan siang pun mereka 
lakukan di depan televisi. Pada hari bi 
asa, mereka mengalokasikan waktu ra 
ta-rata 3,5 jam lebih sehingga jika di 
rata-ratakan mereka mengalokasikan 
waktu 21 sampai dengan 25 jam per 
minggunya, tidak berbeda jauh dengan 
hasil penelitian yang dilakukan di 
Amerika Serikat di sana anak-anak Se 
kolah Dasar menghabiskan waktu seki 
tar 30 jam seminggu di depan televisi 
(Lickona dalam Payong, Kompas, 18 
Oktober 2004). 

Stasiun televisi yang paling dimi 
mati adalah Indosiar, mereka mengata 
kan acara film kartun yang ditampilkan 
lebih bervariasi dan tidak membosan 
kan. Stasiun televisi yang lainnya, se 
perti SCTV, RCTI, LATIVI, dan TPI 
menjadi altematif untuk menonton si 
netron. Pada stasiun televisi tersebut, 
mereka menonton tayangan sinetron. 
Ada satu orang responden yang meng 
alokasikan waktu khusus untuk menon 
ton W a yang Golek. Hal ini dipengaruhi 
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oleh kebiasaan orang tua dan saudara 
nya. 

Jenis program televisi yang paling 
diminati berurutan mulai dari film kar 
tun, film animasi, reality show (Konser 
Dangdut Indonesia, Indonesia Idol, 
Akademi Fantasi Indonesia). Dua jenis 
program yaitu film kartun dan animasi 
biasanya ditonton bersama tanpa ada 
bimbingan orang tua. Berdasarkan pe 
nuturan mereka, umurnnya orang tua 
mereka tidak tertarik dengan dua pro 
gram tersebut. Selain itu, pada saat pro 
gram itu ditayangkan orang tuanya per 
gi kekebun atau kesawah. Padahal jika 
melihat hasil penelitian Woodward 
(1999), 28 % progaram televisi anak 
anak menayangkan perilaku-perilaku 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang menjums pada kekeras 
an. Film-film kartu juga sering me 
nyuguhkan kekerasan, beberapa di an 
taranya menggambarkan 84 adegan ke 
kerasan per jam. Ketidakhadiran orang 
tua di sampingnya menjadikan respon 
den mendapatkan kebebasan untuk me 
nyaksikan tayangan selumh program 
tanpa ada filter. Mereka bebas memilih 
tayangan film kartun atau animasi yang 
menurut mereka menarik dalam sudut 
pandang mereka, sehingga mampu me 
representasikan kemauan dan hasrat ke 
ingintahuan yang tidak mereka dapat 
kan dari lingkungan formal, seperti se 
kolah atau lingkungan informal di ling 
kungan keluarga dan tempat tinggal 
nya. Strasburger & Donnerstein (1999) 
menyebutkan 44 % anak-anak dan re 
maja menonton program-program tele 
visi yang berbeda pada saat orang tua 
mereka tidak ada bersama mereka. Se 
buah proses yang cukup fatal manakala 
hal-hal negatif menjadi stimuli bumk 
terhadap perkembangan mental anak 
anak tersebut. Tidak satupun partisipan 
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yang menyatakan ketertarikannya de 
ngan program-program televisi yang 
mengandung unsur-unsur edukasinya, 
dalam hal ini tayangan program pen 
didikan yang mampu memenuhi rasa 
ingin tahu yang secara teori mereka 
dapatkan di sekolah-sekolah. 

Tokoh idola yang menjadi icon 
kelompok dalam kelompok partisipan 
adalah tokoh utama dalam film kartun 
atau film animasi tersebut. Selain tokoh 
dalam film kartun atau animasi, alur 
cerita menjadi perhatian mereka karena 
akan menjadi bekal cerita mereka di 
sekolah. Partisipan menyatakan malu 
dan tidak percaya diri dalam pergaulan 
lingkungan sekolah apabila mereka ti 
dak menonton film kartun atau animasi 
yang menjadi favorit teman-teman di 
sekolah, dan muncul dalam benak me 
reka ada perasaan dikucilkan. Dalam 
tayangan sinetron, mereka tidak terlalu 
memperhatikan karena faktor konsen 
trasi yang terbagi dengan kehadiran 
orang tua di sebelah mereka. 

Mayoritas responden menyatakan 
pendamping yang paling ideal untuk 
menonton televisi adalah teman sebaya 
atau teman dibawah usianya. Selain se 
cara kedekatan emosional lebih dekat, 
mereka secara bebas menonton secara 
keseluruhan tayangan film kartun atau 
film animasi dan langsung menirukan 
gaya tokoh film serta menirukannya 
dalam bentuk simulasi diantara mereka. 
Mereka menolak jika menonton dengan 
salah satu anggota keluarga mereka te 
rutama ayahnya, menurut mereka ayah 
terlalu mengatur dan tidak mengerti ke 
mauan dan hasrat mereka. Hal ini juga 
ditunjang oleh suatu studi Michigan 
State University "ketika anak berumur 
empat atau lima tahun dimana mereka 
ditawarkan pilihan antara berhenti me 
nonton televisi atau tanpa bersama 

ayah mereka". Dalam studi yang lain 
dikatakan, "rata-rata anak umur lima 
tahu menghabiskan waktu (hanya) 25 
menit seminggu bercengkerama dengan 
ayah mereka (tapi) 25 jam seminggu 
berinteraksi dengan televisi". Ketidak 
hadiran orang tua responden sebagaian 
besar mengatakan karena faktor ke 
butuhan rumah tangga yang lebih pen 
ting, j ika ada waktupun mereka hanya 
mampu mendampingi anaknya pada 
waktu malam hari. Terkadang waktu 
yang dialokasikan tidak sesuai dengan 
jumlah jam tayang program mengingat 
rasa ngantuk dan capek karena seharian 
di kebun atau di sawah. 

2. Proses Retention 
Alasan mengapa tayangan televisi 

harus mereka ingat adalah sebagai ba 
han san referensi pergaulan dalam akti 
vitas mereka di dalam dan luar sekolah. 
Partisipan tidak mendapatkan rujukan 
langsung dari orang tuan mereka me 
ngenai bagaimana seharusnya bergaul 
dengan teman seusia di lingkungan me 
reka, baik di sekolah maupun dimana 
tempat mereka tinggal. Partisipan me 
ngatakan ide cerita yang ada dalam 
film kartun dan animasi menjadi ide ce 
rita dan rujukannya dalam bermain. 
"Albert Bandura mengatakan bahwa 
agresifitas dalam anak-anak dipengaru 
hi oleh penguatan anggota keluarga (ter, 
utama orang tua), media, dan lingkung 
an" (Bandura, 1976: 206-208). Jiwa 
anak-anak berbeda dengan orang dewa 
sa. Mereka polos, mudah menerima, 
dan sekaligus meniru yyang dilihatnya, 
gtanpa tahu benar atau salah, baik atau 
buruknya. Sebuah tayangan televisi 
yang mungkin kita anggap hanya lelu 
con, bisa ditangkap lain oleh mereka. 
Apa yang mereka lihat di televisi, baik 
atau buruk, selam teyangan tersebut 
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di dalam rumah, mereka menunggu 
samapai orang tuanya tidak ada. Selain 
itu sekolah menjadi tempat favorit me 
reka terutama saat mereka tidak ada 
jam pelajaran, hal ini menjadikan kelas 
ribut dan para guru kewalahan mena 
nganinya. Salah seorang partisipan gu 
ru menuturkan perilaku anak-anak di 
diknya yang susah diatur, mereka (para 
murid) berperilaku seolah-olah seperti 
tokoh-tokoh dalam film kartun. Para 
murid dalam lingkungan sekolahnya 
lebih mudah menyerap materi dan ide 
cerita yang ada dalam film kartun di 
bandingkan dalam materi pelajaran 
sekolah. 

4. Proses Motivasional 
Adalah dorongan dari diri sendiri 

yang mungkin timbul dari perasaan pu 
as, senang atau dipenuhinya citra diri 
yang ideal yang direpresentasikan le 
wat tokoh atau rangkaian cerita dalam 
film yang mereka tonton. Menurut par 
tisipan ada kejenuhan dengan menon 
ton terns menerus tayangan film kartun. 
Untuk mengantisipasi kebosanan ton 
tonan film kartun dan film animasi, par 
tisipasi menonton jenis tayangan lain 
yang kurang lebih mirip dengan film 
kartun dan film animasi, baik dri tokoh 
maupun dari segi rangkaian ceritanya. 
Tapi mayoritas sinetron yang ditayang 
kan stasiun televisi sekarang kurang bi 
sa merepresentasikan khayal dan fanta 
si mereka. Fakta bahwa mereka tinggal 
di pedesaan dari berbagai fasilitas hi 
buran. 

Ada dua dampak positif akibat 
kejenuhan menonton bagi partisipan 
dalam daerah penelitrian ini, pertama, 
alokasi waktu untuk belajar menjadi 
lebih banyak. Waktu pulang Sekolah 
Dasar yang biasanya digunakan untuk 
menonton televisi, partisipan manfaat- 

52 

kan untuk sekolah madrasah mengeluh 
kan para muridnya yang semakin lama 
semakin menyusut, dari empat kelas 
yang tersedia hanya terdapat 5 sampai 
10 orang untuk tingkat kelasnya. Para 
guru sekolah madrasah juga mengata 
kan alasan penyusutan jumlah murid 
nya, salah satunya adalah karena pro 
gram televisi jauh lebih tertarik diban 
dingkan dengan pelajaran sekolah aga 
ma, selain faktor dorongan orang tua 
yang hanya mengganggap bahwa seko 
lah agama hanya sebagai sekolah sam 
pmgan. 

Dampak positif kedua adalah parti 
sipan dapat mengalokasikan waktunya 
untuk membantu orang tua, baik peker 
jaan di rumah maupun di kebun. Selain 
dua dampak positif tersebut, ada bebe 
rapa hal yang juga berdampak negatif 
akibat kejenuhan menonton. Pertama, 
partisipasi lebih memilih bermain di 
luar rumah yang dampaknya lebih mem 
bahayakan karena kondisi lingkungan 
daerah penelitian yang kurang mendu 
kung. Partisipan menyerap langsung 
perilaku-perilaku negatif dari para re 
maja yang usianya jauh di atas mereka, 
seperti penyalahgunaan obat-obatan, 
perkelahian antar kampung, merokok, 
kata-kata kasar, dan cara berpakaian. 
Kedua, adanya fasilitas media permain 
an lain seperti play station dan VCD 
atau DVD, tidak sedikit blue film yang 
pemah mereka tonton karena akses 
yang dekat dengan lingkungan remaja 
dan kepunyaan orang tua partisipan 
yang menyimpan di sembarang tempat. 

Adanya peluang berupa proses mo 
tivasional untuk menghindari tayangan 
negatif program televisi dalam daerah 
penelitian tampaknya kurang didukung 
oleh faktor-faktor lain, seperti lingku 
ngan yang kurang kondusif dan penge 
tahuan orang tua partisipan. 
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impulan 
Berdasarkan data hasil pernbahas 

an. dapat disimpulkan beberapa hal 
erdasarkan variabel penelitian Teori 

Belajar Sosial Bandura, sebagai ber 
- rut. 
l. Dalam wilayah penelitian media te 

levisi merupakan media paling do 
minan yang dikonsumsi oleh masya 
rakat disusul kemudian oleh media 
radio, dan media massa cetak (surat 
kabar, majalah, dan tabloid). Res 
ponden dalam penelitian ini menon 
ton televisi dirumah mereka masing 
masing. Hanya satu orang saja yang 
menonton pada orang lain karena te 
levisinya belum diperbaiki dengan 
alokasi waktu selama lima jam un 
tuk hari minggu dan tiga setengah 
jam untuk hari biasa dan waktui me 
nonton mulai pagi hingga siang, ter 
kadang sampai dini hari apabila ada 
tayangan sepak bola. 

2. Tokoh yang diidolakannya merupa 
kan representasi dari keinginan dan 
hasrat yang dia inginkan yang setiap 
waktu dapat berubah, tergantung da 
ri ragam tayangan di televisi yang 
mampu menarik perhatian para par 
tisipan. 

3. Partisipan menjadikan tokoh yang 
ada dalam film kartun dan film ani 
masi tersebut sebagai pahlawan me 
reka, pahlawan yang seakan menja 
dikan khayalan dan fantasi dalam 
proses kenyataan hidup yang sedang 
mereka jalani. 

-t Adanya peluang berupa proses mo 
tivasional untuk menghindari ta- 
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yangan negatif program televisi da 
lam daerah penelitian tampaknya 
kurang didukung oleh faktor-faktor 
lain, seperti lingkungan yang kurang 
kondusif dan pengetahuan orang tua 
partisipan yang belum mengetahui 
mengenai dampak negatif tayangan 
program televisi terutama film kar 
tun dan film animasi. 
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