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Pengaruh Tayangan Film Animasi Shaun
The Sheep Terhadap Perilaku Anak Di Kota

Pekanbaru

Oleh: Rumyeni dan Ria Warlestasri

Abstract
The purpose of this research is to know there is the influence of Shaun The Sheep animation film 10 
elementary student's behavior in pekanbaru and to know what the positive and negative 
impact of Shaun The Sheep animation film to the behavior elementary student's in Pekanbaru. 
This research use quantitative method where the data is collected by questionaire and 
documentation. Researcher takes 92 sampel as from 3 elementary schools in Pekanbaru by using 
Cluster Sampling technique. The locations of Research are SDN 80 Pekanbaru, SDN 97 
Pekanbaru and SDN 181 Pekanbaru. Furthermore, the researcher uses simple linier 
regression analysis by using SPSS 17 for windows to know what the influence is.The result of 
research indicate show that Shaun The Sheep animation film influence to behavior of elementary students 
in Pekanbaru. Based on simple linear regression analysis there is coefficient regression on this research that 
is Y=0,002 < a= 0,05 and R2=0,102. The influence of Shaun the Sheep animation film to the 
behavior of elementary students in Pekanbaru numbered 10,2 % and the rest amount was influenced by 
environmental factor outer part this research.

Keywords: animation film, children, behavior

Latar Belakang
Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh 

gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara 
kolektif. Menurut Cangara (2005:119) media adalah alat atau sarana yang digunakan 
untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media massa merupakan 
alat bantu utama dalam proses komunikasi massa; sebab komunikasi inassa sendiri 
secara sederhana berarti, kegiatan komunikasi dengan menggunakan media massa. 
Selain itu, media rnassa hanya menampilkan informasi yang variatif dengan sajian-sajian 
informasi yang lebih aktual.

Munculnya

 

media televisi dalam kehidupan manusia menghadirkan suatu 
peradabart,

 

khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massa. 
GIobalisasi

 

informasi dan komunikasi setiap media rnassa jelas menghadirkan suatu efek 
sosial

 

yang bermuatan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya manusia. Televisi 
mempunyai

 

daya tank tersendiri dibandingkan radio. Radio mempunyai kekuatan kata-
kata

 

, musik dan sound effect, sedangkan televisi memiliki unsur visual berupa gambar, 
dimana

 

gambar ini adalah gambar hidup yang mampu menarik penonton. Kemampuan 
televisi

 

dalam menarik perhatian masih menunjukkan bahwa media tersebut adalah media 
yang menguasai jarak secara geografis dan sosiologis.

Dalam dunia televisi, gambar mempunyai arti dan pengaruh lebih besar dibandingkan
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dengan

 

kata-kata karena gambar dapat bercer?ta sendiri apa yang sedang terjadi. Kel;uatan 
gambar

 

di televisi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, 
kelompok

 

masyarakat bahkan anak-anak. Menurut Murraydalam Santrock (2007:294), tidak 
jarang

 

anak-anak menghabiskan waktunya di depan televisi dibandingkan dengan 
orangtuanya.

 

Walaupun televisi hanya salah satu dari banyaknya media massa yang 
mempengaruhi perilaku anak, namun televisi adalah yang paling berpengaruh.

Menurut

 

George Gerbner (dalam Baran, 2006: 240) menyatakan bahwa televisi dalam 
sebuah keluarga telah mcrjadi "agama baru" yang menggeser agama yang sudah
atia sebeluniva. \

 

a ban ak urang v,.n„ l.enlutlian nleng;an:;f;ah tele\ H
pcdoman

 

dalam berperilaku. Daya tarik media televisi sedemikian besar sehingga pola 
clan

 

kehidupan manusia setelah kemunculan televisi berubah total. Daya tarik televisi 
lebih

 

besar daripada media massa yang lainnya karena sifat audio dan visual yang 
dimilikinya.

 

i elevisi memiliki kemampuan untuk membius, membohongi, dan melarikan 
pemirsanya

 

dari kenyataan-kenyataan kehidupan sekelilingnya. Televisi merniliki 
kemampuan manipulatif untuk menghibur.

Apalagi

 

televisi mampu merebut 94% saluran rnasuknya pesan-pesan atau informasi 
he

 

dalam jiwa manusia yaitu lewat mata dan telinga. Televisi mampu untuk membuat orang 
mengingat

 

50% dari apa yang mereka lihat di layar televisi walaupun hanya sekali mereka 
menontonnya.

 

Atau secara umum orang akan ingat 85% dari apa yang mereka lihat di 
tclevisi

 

setelah tiga jam kemudian dan 65% setelah tiga hari kemudian (Jahja & Irvan, 
2006:

 

3~. Wajar jika kemudian anak-anak menganggap bahwa apa yang ditayangkan di 
televisi

 

adalah sebuah "kebenaran" atau sebuah model untuk ditiru tanpa mampu 
menyeleksi yang baik atau yang tidak baik.

Televisi

 

dengan berbagai acara yang ditayangkan telah mampu menarik minat 
pemirsa

 

dan membuat pernirsa ketagihan ixntuk selalu menyaksikan acara-acara yang 
ditayangkan.

 

Bagi anak-anak televisi sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
aktivitas

 

keseharian mereka. Acara menonton televisi sudah menjadi agenda wajib bagi 
mereka,

 

terutama menonton tayangan iilm kartun yang ada distatiun televisi swasta seperti 
film

 

kartun Doraemon, Crayon Sinchan, Tom dan Jerry, Naruto, Spongbop Squarepants 
dan lain-lainnya.

Banyak

 

sekali stasiun televisi yang menayangkan film animasi untuk menarik perhatian 
audiencenya.

 

Film animasi pada umumnya berdasarkan cerita-cerita fantasi sehingga anak- 
anak,

 

para remaja, hingga orang dewasa menyukai film animasi. Hal ini disebabkan karena 
film

 

animasi kartun digunakan sebagai media untuk berfantasi dan berkhayal. Selain itu film 
animasi

 

juga dapat digunakan sebagai wadah identifikasi dan perrtbentukan kepribadian. Hal 
ini juga sangat memberi pengaruh besar dalam masyarakat.

Saat

 

ini film animasi banyak digemari anak-anak bukan hanya film animasi yang 
berasal

 

dari jepang namun juga yang ber.asaldari inggris dan perancis. Film animasi ini 
menggunakan

 

komunikasi nonverbal yang membuat anak-anak ingin selalu menonton film 
animasi

 

tersebut seperti Oscar's Oasis , Bernard Bear , Timmy Time dan Shaun The sheep. Dari 
keempat

 

film animasi te.rsebut, Shaun The Sheep adalah film animasi yang lebih banyak 
digemari

 

anak-anak bahkan ratingnya cukup baik mertgalahkan film kartun lainnya dan 
sinetron.

 

Film animasi Shaun The Sheep ini jam tayangnya di MNCTV pada pukul 17.39 WIB 
sedangkan di B Channel pada puku117.00 WIB
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Film animasi Shaun The Sheep yang berasal dari Inggris saat ini sedang digemari oleh 
pemirsa terutama anak-anak. Shaun yang merupakan tokoh utama yang berperan sebagai 
pemimpin dari kawanan domba yang tinggal di sebuah perternakan. Shaun adalah domba 
pintar yang berteman baik dengan Bitzer, dia selalu memiliki ide-ide yang kreatif berbeda 
dengan domba-domba yang lain yang terkadang kelihatan bodoh. Shaun The Sheep adalah 
sebuah film animasi bersetting lahan peternakan dan sebuah rumah. Ada peternakan babi dan 
domba yang diawasi oleh seekor anjing serta mempunyai peternak (the famer) yang sifatnya 
angkuh dan tidak memperdulikan peternakannya.

F i l m t c n t , m g  k e b a i k a n ,

kecerdikan

 

dalam menyelesaikan masalah dan sedikit usil serta membuat kelucuan. Seperti 
episode

 

dengan judul" waktunya mandi, mari berolahraga, dan belajar melukis" adalah salah 
satu

 

contoh episode-episode yang kawanan domba mengacaukan segalanya yang akhirnya 
shaun

 

menyelesaikan masalah tersebut. Perilaku prososial diterapkan di film kartun animasi 
ini,

 

kebaikan dan kejahilan kawanan domba dan 3 ekor babi yang membuat masalah. 
Peneliti

 

ingin mengetahui apakah t2rdapat pengaruh film animasi Shaun The Sheep 
terhadap

 

perilaku anak Sekolah Dasar Negeri di Kota Pekanbaru. Peneliti akan mendata 12 
Kecamatan dan mengambil 3 Sekolah Dasar Negeri di Kota Pekanbaru.

Hasil

 

penelitian yang lain oleh Dini Analis Dinamika pada tahun 2004 dengan judul 
"Pengaruh

 

Film kartun Crayon Sinchan terhadap perilaku anak usia 6-12 tahur: (studi kasus 
pada

 

siswa SDN Sawojajar I Malang) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara

 

filmkartun Crayon Shincan dengan perilakuanak, dan pengaruh itu sebesar 25,3 % dan 
pengaruh

 

yang paling besar terhadap perubahan perilaku anak adalah dari faktor lain, sebesar 
74,4

 

%. Faktor lain ini dapat dari, faktor keluarga, masyarakat atau lingkungan, sekolah dan 
lain-lain.

 

Sedangkan penelitian Shirley Anida tahun 2006 dengan judul Pengaruh Tayangan 
Serial

 

Animasi Upin dan Ipin Terhadap Perilaku Prososial Anak dan Perilaku Islami Anak 
Siswa

 

Kelas IV SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta menunjukan bahwa hasil regresi 
sederhana

 

dari pada variabel X1 terhadap Y1 menunjukkanbahwa t hitung > t tabel (3,804>2,
0010)

 

dengan kekuatan pengaruh yang cukup kuat sebesar 0,197, Hal ini menyatakan ada 
pengaruh

 

yang signifikan X1 terhadap Y1. Pada variabel X1 terhadap Y2 yaitu T hitung > 
Ttabel (3,497>2,0010) dengan kekuatan pengaruh sebesar 0,518.

Telah

 

diketahui bahwa film merupakan media komunikasi yang dapat mengubah 
perilaku

 

seseorang. Perubahan nerilaku dapat bertentangan dengan nilai budaya setempat 
atau

 

dapat pula mendukung. Perubahan perilaku ke arah negatif akibat menor.ton film perlu 
diwaspadai

 

dan perlu di antisipasi. Anak-anak mempunyai komponen daya pikir yang 
masih

 

labil, artinya pesan-pesan tayangan televisi memberikan memori yang cepat atau 
lambat

 

mempengaruhi perilaku yang ditimbulkan. Anak-anak biasanya belum memiliki 
kemampuan

 

untuk mencerna pesan tayangan televisi yang diterimanya. Artinya, anak- 
anak

 

akan "menelan mentah-mentah" semua informasi yang diperolehnya. Semua yang 

ditontonnya dianggap sebagai sesuatu yang benar (legitimate) (Padang Ekspress, 2007).

Berdasarkan

 

pada uraian latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah

 

apakah terdapat pengaruh tayangan film animasi Shaun The Sheep terhadap perilaku anak 
Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru?
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Tinjauan Pustaka 
Film Animasi Kartun

Film kartun kini lebih dikenal dengan sebutan film animasi.Karena sebenarnya film 
animasi mempunyai cakupan yang lebih luas dari film kartun.Film kartun merupakan 
bagian dari film animasi.Kata animasi sebenamya adalah penyesuaian dari kata animation, 
yang berasal dari kata dasar to animate yang dalam kamus umum Inggris - Indonesia 
berarti "menghidupkan".Secara umum, animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan 
atau menggerakkan benda mati. Maksudnva, sebuah bend mati diherikan doronpan 
kekuatan, acnlangat, Jan cmwi untuk iucnjadi hidup Jail bcrgcrak atau hanya berkesan 
hidup (Hayward, 2006: 19).

Animasi

 

merupakan suatu tcknik yang banyak sekali dipakai di dalarn dunia film 
dewasa

 

ini baik sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagian dari suatu film, maupun oersatu 
dengan

 

film live.Dunia film sebetulnya berakar dari fotografi, sedangkan animasi berakar 
dari

 

dunia gambar yaitu ilustrasi desain grafis (desain komunikasi visual). ;vlelalui 
sejarahnya

 

masing-masing, baik fotografi maupun ilustrasi mendapat dimensi dan wujud 
baru

 

didalam film dan animasi.Dapat dikatakan bahwa animasi merupakan suatu media y 
ang lahir dari dua konvensi atau disiplin, yaita film dan gambar (Bordwell, 2003: 163).

Menurut

 

Harahap (2006) ada 5 indikator dari tayangan film animasi kartun, yaitu adalah 
sebagai berikut:

1. Frekuensi tayangan

Menurut

 

endarmoko ( 2007 :135) Frekuensi adalah sejumlah pengulangan 
kejadian

 

tertentu yang teratur. Sedangkan tayangan adalah sesuatu yang ditayangkan z: 
tau

 

pertunjukan (http://www.artikata.com). Jadi frekuensi tayangan adalah sejumlah 
pengulangan sesuatu yang ditayangkan atau pertunjukan.

Durasi Tayangan

Definisi

 

durasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah lamanya sesuatu 
berlangsung atau rentang waktu. Durasi adalah jumlah menit dalam setiap penayangan.

3. Waktu Penayangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat empatarti kata "waktu": (1) 
seluruh rangkaian saat, yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang; (2) saat 
tertentu a'ntuk menyelesaikan sesuatu; (3) kesempatan, tempo, atau peluang; (4) ketika, 
atau saat terjadinya sesuatu. Jadi waktu penayangan adalah jam dimana ketika 
penayangan itu di tayangkan.

4. Isi Cerita

Isi

 

cerita adalah alur kisah sebuah tayangan. Menurut Kamus Besar Indonesia, isi cerita 
adalah

 

tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal (peristiwa, kejadian, dan 
sebagainya).

5. Tampilan Gambar
Menurut

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia gambar adalah tiruan barang (orang, 
binatang,

 

tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil pada kertas. J adi, 
tampilan

 

gambar adalah sisi grafis bentuk sesuatu tiruan yang dibuat dengan coretan per 
sil pada kertas.
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Tayangan Film Animasi Shaun The Shee.p
Tayangan film animasi Shaun The Sheep adalah tayangan rilm kartun animasi yang 

mengisahkan tentang kehidupan kawanan domba di pertaniar. Film animasi Shaun The Sheep 
bercerita tentang shaun si domba cerdik dalarn melewati kehidupannya bernama bitzer si 
anjing penggembala, kawanan domba lain, dan yang lainnya. Shaun sendiri adalah 
pemimpin dari para kawanan domba, walaupun pintar dan dan baik hati, terkadang shaun si 
domba sangat suka berbuat usil schingga semuanya kacau. Film animasi lucu Shaun The
~limit ;endiiri tai Ong ,ort. iii M1\< Il,lnni'I. 1 ilm /ic ;

merupakan film kartun yang dibuat oleh perusahaan animator inggris bernama Aardman 
Animations dan pertama kali tampil di televisi BBC pada Maret 2007.

Shaun The Sheep pertama kali muncul di televisi Dada tahun 1995 dalam film A 
Close Shave dengan karakter Wallace dan Gromit anjing. Durasinya hanya empat menit 
tetapi membuat orang banyak menyukainya. Sebuah episode bermula dari ide cerita 
yang sederhana. Ide tersebut diserahkan pada tim scriptwiters untuk diolah menjadi cerita 
yang bagus. Kemudian diserahkan pada storyboard artist untuk membuat story linenya, 
tahap ini juga membantu set dressers, prop-makers, model-makers, riggers dan cameramen 
untuk mempersiapkan pengambilan gambar dan apa raja yang diperlukan.

Tokoh-tokoh utama dalam film animasi Shaun The Sheep adalah sebagai berikut:

1. shaun si domba pintar yang merupakan pimpinan kawanan domba

2. bitzer si anjing petani yang berteman baik dengan shaun

3. shirley si domba yang paling besar dan paling banyak mak:ln

4. timmy si domba yang paling kecil

5. ibu tiiruny si domba yang memakai roi rambut dan merupakan bibi shaun

6. The Famer, seorang peternak yang memiliki beberapa domba dan seekor anjing

7. Kawanan babi , musuh si Shaun dan kawan-kawan yang selalu jahil

8. Spidsley kucing peliharaan pak peternak yang tidak menyukai shaun dan teman-
temannya.

Perilaku Anak
Skinner (1938) seorang ahli psikologi,seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003:

135), merumuskanbahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 
stimulus (rangsangan dari. luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya 
stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori skiner 
disebut teori "S — O - R"atau Stimulus — Organisme — Respon. Skiner membedakan 
adanya dua proses, yaitu:

"1. Respondent respon atau reflexsive, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan — 
rangsangan (stimulus) tertentu.Stimulus semacam ini disebutelecting stimulation karena 
menimbulkan respor. — respon yang relatif tetap.Misalnya : makanan yang lezat 
menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan 
sebagainya. Respondent respon ini juga mencakup perilaku emosinal misalnya mendengar 
berita musibah menjadi sedih atau menangis, iulusujian meluapkan kegembiraannva
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dengan mengadakan pesta, dan sebagainya.

2. Operant respon atau instrumental respon, yakni respon yang timbul dan berkembang 
kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut 
reinforcing stimulation atau reinforce, karena memperkuat respon. Misalnya apabila 
seorang petugas kesehatan me:aksanakan tugasnya dengan baik (respon terhadap uraian 
tugasnya atau job skripsi) kemudian memperolch penghargaan dari atsannya (stimulus 
baru), maka petugas kesehatan tersebut kan lebih baik lagi &lam melaksanakan 
tugasnya".

Perilaku adalah sualu kiT)ialan atau akli\ nlakhluk Il \ an`~

bisa

 

dilihat sedangkan perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas 
dari

 

manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, 
berbicara,

 

menangis, tertawa, membaca dan sebagainya.Jadi dapat disimpulkan bahwa 
perilaku

 

manusia adalah semua kegiatan at aktivitas manusia baik yang dapat diamati 

langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003:135).

Perilaku

 

(aktivitas) dalam ilmu psikologi adalah perilaku yang menampak (Over 
behavior)

 

atau perilaku yang tidak menampak (innert behavior), demikian pula aktivitas- 
aktivitas

 

tersebut disamping aktivitas emosional dan kognitif. Perilaku merupakan totalitas 
penghayatan

 

dan aktivitas, yang merupakan hasil akhirjalinan yang saling mempengaruhi 
antara

 

berbagai macam gejala seperti perhatian, pengamatan, pikiran, ingatan, dan fantasi. (
Notoatmodjo, 2003 : 135).

Bentuk

 

Perilaku dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perilaku Tertutup (covert behavior)

Respons

 

seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terseiubung atau tertutup (
covert).

 

Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, 
pengetahuan

 

/ kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 
tersebut,

 

dan belum dapat diamati dengan jelas oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut 
covert behavior atau unobservable behavior.

b. Perilaku terbuka (overt behavior)

Respons

 

seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. 
Respons

 

terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (
practice),

 

yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu 
disebut overt behavior, tindakan nyata atau praktek (practice)" (Notoatmodjo, 2003:136).

Perilaku mempunyai komponen sebagai beril<ut :

1.Komponen kognitif adalah aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang diketahui 
manusia.

2.Komponen afektif yakni aspek emosional dari faktor sosiopsikologis

3.Komponen

 

konatif adalah aspek vilisional, yang berhubungan dengan kebiasaan 
dan

 

kemauan bertindak. Ada juga yang menyebut komponen ini sebagai aspek 
behavior" (Rakhmat, 2006: 37)

Efek

 

kognitif dari media massa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang 
diketahui,

 

dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek afektif dari media massa timbul 
apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek
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ini

 

ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.Sedangkan efek behavioral merujuk pada 

perilaku

 

nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan 

berperilaku (Rakhmat 2006: 219).

Efek

 

film animasi salah satunya adalah perilaku prososial. Baron dan bryne (2005) 
mengatakan

 

bahwa perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan 
orang

 

lain, yang tidak menguntungkan secara langsung terhadap orang yang memberikan 
pertolongan

 

bahkan terkadang memiiiki resiko bagi si penolong. Perilaku prososial 
rnemiliki kategori yang luas yang mengarah dan di nilai posqif oleh masyaraka',
yang ht`1'1,m aI1c111 lll'lll„lll h`1'i1 ll.11 anti tit;>i 11 ( I lt) w,d,111 `.1U2,11,111 _ .

^

dan Vaugnan membedakan antara perilaku sosial dengan perilaku menolong, perilaku 
menolong menurut Hogg dan Vaughan merupakan tindakan yang dimaksudkan memioe-i 
keuntungan bagi orang lain.

Baron dan byme (2005) mcndefinisikannya sebagai tingkah laku 
yangmerefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi tingkah laku 
yang merefleksikan pertirnbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan 
orang lain. Hasil penelitian Eisenberg dan Mussen (dalam Dayakisni & Hudainiah, 2003) 
menemukan bahwa anak-anak yang lebih ekspresif khus>r:snya ekspresif pada perasaan 
yang positif lebih cendrung prososial dan spontan dalarn lneiakukan tindakan prososial 
baik dikelas maupun dilain situasi. Demikian juga sosiabilitas dan kesukaan berteman juga 
ditemukan berkorelasi dengan tindakan prososial.

Kerangka Pemikiran
Kerangka

 

Pemikiran bertujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena yang 
bertujuan

 

untuk memberikan gambaran tentang teori/model yang digunakan sebagai 
landasan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendasari penelitian ini, agar lebih terarah 
didalamnya

 

penulisannya maka peneliti merasa perlu untuk mengemukakan beberapa teori 
atau

 

pemil:iran yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.Dalam penelitian ini teori 
yang digunakan adalah Teori Kultivasi.

Awal mulanya teori kultivasi (cultivation) dikembangkan untuk menjelaskan dampak 
menyaksikan televisi pada persepsi , sikap dan nilai-nilai orang. Teori ini berasal dari 
program riset jangka panjang dan eksentif yang dilakukan George Gerbner beserta para 
koleganya di university of Pensylania (Serverin & Tankard, 2005:319). Menurut Signorielli 
dan Morgan 1990 (dalam Griffin, 2004), analisis kultivasi merupakan tahap lanjutan dari 
paradigma penelitian tentang efek media, ya.^g sebeiumnya dilakukan oleh George Gerbner 
yaitu 'Cultural Indicator' yang menyelidiki:

a Proses institusional dalam produksi isi m^dia,

b Citra isi media, dan

c Hubungan antara pesan televisi dengan keyakinan dan perilaku tchalayak.

Menurut

 

Signoreielli & Morgan 1990-117 (dalam Grifin 2004) bahwa "cultivation is not 
unidirectional

 

flow of influence from television to audience, but a part of a continual, dynamic, 
ongoing

 

process of interaction among messages and contexts". Karena kedinamisan dan terus 
menerus inilah, maka teori kultivasi dibagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu sebagai berikut :

a. Dinamika dan kontinual ini yang biasa disebut sebagai intensitas menonton, yaitu :

2 6 3

Jurnal Commu:iicatio I Volume 2 No.2 Mel 2012



264I Pengaruh Tayangan Fi:m Animasi Shaun The Sheep I RUMYENI dan RIA WARLESTASRI Terhadap 
Perilaku Anak Di Kota Pekanbaru

1. Heavy Viewers- penonton berat adalah penonton atau khalayak yang menonton lebih 
atau sama dengan 4 jam pada jenis penonton ini biasanya perilaku yang ditimbulkan 
atau efeknya akan terlihat sama dengan pesan yang ada di televisi;

2. Light Viewers - penonton ringan adalah penonton atau khalayak yang menontor. 
kurang dari 4 jam tidak terpengaruh secara langsung atau danipak yang ditimbulkan 
tidak signifikan.

b. Dampak pesan - perilaku yang timbul.l3entuk sederhana dari penelitian mengenai 
kajian kultivasi adalah :

I. Jlkd nll'rl'ka yang n1Cnghilblsk.'1 lrhlll ban) al, nll'nl)ntlln tl'll'\'isl, nLlk.: Illl'nt'I'inl.l

realitas dunia sebagai refleksi dari pesan yang ada di televisi heavy viewers

2. Jika mereka sedikit menghabiskan waktu menonton televisi, maka mereka menerima 
realitas dunia tidak serupa dengan pesan yang ada di televisi light viewers

Semakin

 

banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, scmakin 
kuat

 

kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. 
Menurut

 

asumsi ini, dunia nyata (real world) dipersamakan dengan dunia rekaan yang 
disajikan

 

media tersebut (symbolic world). Penonton mempersepsi apapun yang disajikan 
televisi

 

sebagai kenyataan sebenarnya. Namun, teori kultivasi ini tidak 
mengeneralisasikan

 

pengaruh tersebut berlaku untuk semua penonton, melainkan lebih 
cenderung pada penonton dalam kategori heavy viewer (penonton berat).

Heavy viewer mempersepsi dunia ini sebagai tempat yang lebih kejam dan menakutkan 
ketimbang kenyataan sebenarnya. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai "the mean 
world syndrome" (sindrom dunia kejam) yang merupakan sebentuk keyakinan bahwa dunia 
sebuah tempat yang berbahaya di mana sulit ditemukan orang yang dapat dipercaya, Pan 
banyak orang di sekeliling kita yang dapat membahayakan diri kita sendiri.

Menurut

 

teori kultivasi, media massa khususnya televisi diyakini memiliki pengaruh 
yang

 

besar atas sikap dart perilaku penontonnya (behavior effect). Teori ini lebih 
cenderung

 

berbicara pengaruh televisi pada tingkat komunitas atau masyarakat secara 
keseluruhan

 

dan bukan pada tingkat individual. Teori ini juga berpendapat bahwa pemirsa 
televisi

 

bersifat heterogen dan terdiri dari individu-individu yang pasif yang tidak 
berinteraksi

 

satu sama lain. Namun, mereka memiliki pandangan yang sama terhadap 
realitas yang diciptakan media tersebut.

Terpaan

 

pesan televisi yang terus menerus menyebabkan pesan tersebut diterima 
khalayak

 

sebagai pandangan konsensus masyarakat.Terpaan televisi yang intens dengan 
frekuensi

 

terus menerus, membu at apa yang ada dalam pikiran penonton televisi sebangun 
dengan

 

apa yang disajikan televisi. Mereka menganggap bahwa apapun yang muncul di 
televisi sebagai gambaran kehidupan sebenarnya.

Gerbner

 

juga berpendapat bahwa media massa menanamkan dan memperkuat ide-ide d
an

 

nilai-nilai yang telah terbentuk sebelu-nnya di dalam masyarakat atau budaya yang telah 
terbentuk.

 

Media meinpertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai tersebut diantara anggota-
anggota

 

kebudayaan tersebut, dan *_nengikatnya menjadi sebuah kesatuan.Gerbner 
menyebutnya

 

sebagai efek "mainstreaming" atau efek yang tendensius.Mainstreaming dalam 
analisis

 

kultivasi terjadi pada pecandu berat televisi (menonton lebih dari 4 jam sehari) yang 
mana

 

simbol-simbol televisi telah memonopoli dan mendominasi sumber informasi dan 
gagasan tentang dunia. Gerbner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap
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dan

 

nilai tertentu. Media pun kemudian memelihara dan menyebarkan sikap dan nilai itu 
antar

 

anggota masyarakat kemadian mengikatnya bersama-sama pula. Dengan kata lath, 
media

 

mempengaruhi penonton dan n-.asing-masing penonton itu menyakininya. Jadi, 
para

 

pencandu televisi akan memiliki kecendrungan sikap yang sama satu sama lain (
Morissan 2005:112).

Dalam

 

tayangan film animasiShaun The Sheep, peneliti tidak hanya melihat kognitif 
dan

 

afekiif dari anak saja akan tetapi apakah film animasi Shaun The Sheep berpengarul: 
terhadap perilaku anak (behavior), meniru tingkah tokoh dalam tayangan film kartun
tersebut. Apakah (la, i ta\ aulgall Min kartun The ;lrcep, an.lk mrllk,arahkan p.l.1
dampak

 

positif atau negatif atau bisa dibilang perilaku prososial atau perilaku agresif yang 
mereka

 

ambil dari tayangan film animasi Shaun The Sheep tersebut. Anak-anak melihat apa 
pesan

 

yang ada di tayangan film animasi Shaun The Sheep. Seperti setiap adegan-adegan 
yang

 

mengajarkan mereka bertindak (berperilaku) sesuai apa yang ada di dalam tayangan 
terseblit.

 

Semakin sering anak menonton tayangan film animasi Shaun The Sheep semakin 
mempengaruhi

 

mereka dan mempercayai bahwa setiap adegan yang ditampilkan sesuai 
dengan

 

kehidupan mereka sebcnarnya. Maka dan itu anak akan bertindak sesuai apa yang 
mereka lihat.

Hipotesis
Ho : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan film animasi Shaun The Sheep 

terhadap perilaku anak
Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara tayangan film animasi Shaun The sheep terhadap 

perilaku anak

Metode Penelitian
Penelitian

 

ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian 
kuantitatif

 

adalah penelitian yang sarat dengan nuansa angka — angka dalam teknik 
pengumpulan

 

data di lapangan.Dalam analisis data, metode penelitian kuantitatif 
memeriukan

 

bantuan perhitungan statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial (
yang

 

merupakan rumus — rumus statistik non-parametik). Kesimpulan hasil penelitian 
pun

 

berupa hasil perhitungan yang bersifat penggambaran atau jalinan variabel (Ardiante, 
2010 : 47).

Penelitian

 

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri di Kota Pekanbaru.Alasan peneliti 
memilih

 

Kota Pekanbaru karena penelitian sebelumnya yang serupa belum pernah 
melakukan

 

di Pekanbaru, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
tayangan

 

film animasi Shaun The Sheep terhadap Perilaku Anak Sekolah Dasar Negeri di 
Kota Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

Populasi

 

dalam peneliti adalah seluruh siswa di3 Sekolah Dasar Negeri (SDI``) Kota 
Pekanharu

 

yang berjumlah 1094 orang. Alasan peneliti memilih 3 Sekolah Dasar Negeri 
tersebut adalah karena 3 Sekolah Dasar Negeri tersebut memiliki akreditasi A dan menjad=
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sekolah

 

teladan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang yang diambil 
berdasarkan

 

teknik cluster random sampling dengan kriteria responden adalah siswa Sekolah 
Dasar

 

yang pernah menonton tayangan film Shaun The Sheep dan berusia antara 8 hingga 12 
tahun. Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Operasional Variabel

No Variabel Indikator Sub Indikator

1 Variabel X
( tayangan film animasi 
Shaun The Sheep)

-reicuensi • i rigkat rnenunwn
• Kcntinuitas menonton 

tcyangan

Durasi Tayangan • Kecukupan durasi
tayangan

• Kesesuaian durasi 
tayangan

Waktu Penayangan • Kesesuaianwaktu
penayangan

• Kontinuitas waktu 
Penayangan

Isi Cerita • Alur cerita
• Pemahaman isi 

Cerita

Tampilan Gambar • Kualitas Gambar

• Efek Animasi Gambar

2 Variabel Y (Perilaku Aspek Kognitif • Pengetahuan

Anak) • Perhatian

• Pemahaman

Aspek Afektif • Perasaan

• Pandangan anak
• Keinginan

Aspek • Perubahan Perilaku
Konatif • Mencontoh Perilaku

Sumber: Olahan peneliti, 2C12

Hasil dan Pembahasan
Terdapat

 

dua variabel dalam penelitian ini, masing-masing variabel yaitu variabel 
independent

 

(Tayangan Film Animasi Shaun The Sheep) dan variabel dependent( Perilaku 
Anak).

 

Maing-masing variabel memiliki beberapa indikator dari sub-sub indikator yang a.
kan

 

menjawab tanggapan responden dari pertanyaan angket yang telah disebarkan, antara 
lain adalah sebagai berikut :

Deskripsi Variabel X ( Tayangan Film Animasi Shaun The Sheep)

Ada 22 pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan untuk mengukur variabel X 
pada siswa Sekolah Dasar Negeri di Kota Pekanbaru.Dari penyebaran kuesioner terhadap 
92 siswa. Hasil 22 pertanyaan ini berdasarkan indikator-indikatornya, maka dari itu hasil 
yang di dapat adalah sebagai berikut:
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1. Frekuensi tayangan

Frekuensi

 

tayangan adalah tingkat kescringan tayangan Shaun The Sheep ditayangkan di 
televisi swasta MNCTV atau I3-Chann.ei.

'Label 2

Tanggapan Responden Pada Indikator Frekuensi tayangan

Tanggapan Jawaban

No Item Pertanyaan SS S J SJ TP Skor
Total

5 4 3 2 1 

1 Frekuensi anak 52 40 - 92
dalam menonton 56,5% 43,5% 100%
tayangan film

animasi Shaun The
Sheep di MNCTV

2. Frekuensi anak 41 38 13 92
dalarn menonton 44,6% 41,3% 14,1% 100%
tayangan film
animasi Shaun The 
Sheep di b-Channel

3. Anak semakin ingin 33 56 3 - - 92
b e r u l a n g - u l a n g  k a l i 3 4 , 8 %  6 0 , 9 % 3 ,

3 % 1 0 0 %
m e n o n t o n  t a y a n g a n  f i l m  a n i m a s i  S h a u n  T h e  
S h e e p

Sumber : Data Olahan Peneliti 2012

Berdasarkan

 

tabel 2terlihat bahwa tanggapan responden mengenai tingkat menonton 
pada

 

indikator frekuensi tayangan dalam tayangan film animasi "Shaun The Sheep" pada 
item

 

N0.1 yaitu 56,5% menjawab sangat sering, dan 43,5% menjawab sering. Sedangkan 
tanggapan

 

responden pada item No.2 scbanyak 44,6% responden menjawab sangat sering. 
Tanggapan

 

respond°n mengenai kontinuitas menonton pada indikator frekuensi tayangan 
dalam

 

tayangan film animasi "Shaun The Sheep" pada item No.3 kebanyakan responden 
menjawab

 

setuju dengan persentase 60,9%. Dari semua pertanyaan yang diajukan pada 
indikator ini tidak satupun responden yang menjawab sangat jarang dan tidak pernah.

2. Durasi Tayangan

Durasi Tayangan adalah lamanya pemutaran tayangan film animasiShaun The 
Sheep. Sub indikator pada durasi tayangan terbagi 2 yaitu kecukupan durasi tayangan dart
esesuaian durasi tayangan.

Tabel 3

Tanggapan Responden Pada Indikator Durasi tayangan
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Tanggapan Jawaban

No Item Pertanyaan

Kecukupan Durasi
4. Anak lama 

menonton 
tayangan film 
animasi Shaun 
The Sheep

5. Jumlah waktu 
tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep tidak 
membuat bosan 
anak-ansk

6. Merasa cukup 
dengan lama waktu 
tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep

Kesesuaian Durasi
7. Lama waktu tayangan 

film animasi Shaun 
The Sheep sesuai 
dengan jalan 
cerita

8. Waktu tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep sesuai 
dengan keinginan 
anak

SS S KS 1S STS Skor
Total

5 4 3 2

43 49 92
46,7% 53,3% 100%

31 61 - 92
33,7% 66,3% 100%

30 57 5 - 92

32,6% 62% 5,4% 100%

25 67 - - 92
27,2% 72,8% 100%

16 60 15 1 - 92
17,4% 65,2% 16,3% 1,1% 100%

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan

 

tabel 3 terlihat bahwa tanggapan jawaban responden mengenai kecukupan 
durasi

 

tayangan dari indikator durasi tayangan dalam tayangan film animasi Shaun The Sheep 
pada

 

item No.4 yakni sebanyak 46,7% untuk menjawab sangat setuju, sebanyak 53,3% 
menjawab

 

setuju. Sedangkan tanggapan jalivaban responden pada item No.5 yaitu sebanyak 
33,7%menjawab

 

sangat setuju dan 66,3% menjawab setuju. Untuk tanggapan jawaban 
responden

 

pada item No.6 yakni responden yang menjawab sangat setuju 32,6%, 62% 
menjawab

 

setuju, dan hanya 5,4% menjawab kurang setuju. Tanggapan jawaban responden 
mengenai

 

kesesuaian durasi tayangan dari indikator durasi tayangan dalam tayangan film 
animasi

 

Shaun The Sheep pada item No.7 yakni sebanyak 27,2% responden rrenjawab sangat 
setuju,

 

dan 72,8% menjawab setuju. Dari semua pertanyaan yang diajukan tidak ada satupun 
responden yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju.

3. Waktu Penayangan

Waktu penayangan adalah jam pemutaran tayangan film animasi "Shaun The Sheep"
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ditayangkan

 

di televisi swasta MNCIV atau .Channel. Sub indikator waktu penayangan 
dibagi

 

2 yaitu kesesuaian waktu dan kontinuitas waktu penayangan yang terdiri dari 2 
pertanyaari

Tabel 4

Tanggapan Responden I'ada lndikator Waktu Penayangan

Tanggapan Jawaban

No Item Pertanyaan

Kesesualan Waktu
9. Jam tayang 17.39-18.39

adalah waktu yang 
sesuai untuk tayangan 
film animasi Shaun The 
Sheep di MNCTV untuk 
anak tonton

10. Jam tayang 17.30 adalah 
waktu yang sesuai 
untuk tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep di b-Channel 
untuk anak tonton

Kontinuitas Waktu
11. Anak tahu waktu 

penayangan tayangan 
film animasi Shaun The 
Sheep terus menerus di 
jam tayang yang sama di 
MNCTV

12. Anak tahu waktu 
penayangan tayangan 
film animasi Shaun The 
Sheep terus menerus di 
jam tayang yang sama di 
b-Channel

SS S KS TS STS Skor
Total

5 4 3 2 1

38 45 9 - 92
41,3% 49% 9,7% 100%

21 71 92
22,8% 77,2% 100%

27 67 8 92
29,3% 73% 8,7% 100%

32 49 11 - 92
34,7% 53,3% 12% 100%

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan

 

tabel 4 terlihat bahwa tanggapan responden mengenai kesesuaian waktu 
penayangan

 

pada waktu penayangan dalam tayangan film animasi Shaun The Sheep pada 
item

 

No.9, yakni sebanyak 41,3% menjawab sangat se:uju, 49% menjawab setuju, dan han, 'a 
9,7%

 

yang menjawab kurang setuju. Sedangkan tanggapan jawaban responden pada item No.
10,

 

22,8% menjawab sangat setuju, dan sebanyak 77,2% menjawab setuju. Tanggapan 
responden

 

mengenai kontinuitas waktu penayangan dari indikator waktu penayangan dalam 
tayangan

 

film animasi Shaun The Sheep pada item No.11, yakni sebanyak 29,3% menjawab 
sangat

 

setuju, 73%menjawab setuju, Jan menjawab kurang setuju 8,7%. Sedangkan 
tanggapan

 

jawaban responden pada item No.12, yakni sebanyak 32 34,7% menjawab sangat 
setuju, sebanyak 53,3% menjawab setuju, dan menjawab kurang setuju 12%.
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Cerita

Isi cerita adalah alur kisah dari tayang film animasiShaun The Sheep. Sub indikator pada 
isi cerita terbagi dua yaitu alur cerita dan pemahaman isi cerita.

Tabc.l 5

Tanggapan Responden Pada Indikator Cerita tayanganTanggapan Jawaban

No Item Pertanyaan SS S KS TS STS Skor

Total

5 4 3 2 1

19 59 14 - 92
20,7% 64,1% 15,2% 100%

35 57 - - 92
38% 62% 100%

17 62 13 - 92
18,5% 67,4% 14,1% 100%

30 54 8 92
32,6% 58,7% 8,7% 100%

Alur Cerita
13. Anak mengerti jalan 

cerita tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep tidak 
menggunakan kata-kata 
(tidak berbicara)

14. Adegan dalam jalan 
cerita f i lm animasi 
Shaun The Sheep 
setiap episodenya 
menarik dan mudah 
mengingatnya

Pemahaman Isi Cerita
15. Anak memahami isi cerita 

dalam tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep

16. Isi cerita tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep menarik dan 
menghibur

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2012
Berdasarkan

 

tabel 5 terlihat bahwa jawaban responden mengenai alur cerita dari 
indicator

 

isi cerita dalam tayangan film animasi Shaun The Sheep pada item No.13, yakni 
sebanyak

 

20,7% menjawab sangat setuju, 64,1% menjawab setuju, dan menjawab kurang 
setuju

 

15,2%. Sedangkan jawaban responden pada item No.14, yakni sebanyak 38% 
menjawab

 

sangat setuju, sebanyak 62% menjawab setuju. Untuk tanggapan responden 
rnengenai

 

pemahaman isi cerita dari indikator isi cerita dalam tayangan film animasi S
haun

 

The Sheep pada item No.15, yakni sebanyak 18,5% menjawab sangat setuju, 
sebanyak

 

67,4% menjawab setuju, dan menjawab kurang setuju 14,1%. Selanjutnya untuk 
jawaban

 

responden pada item No.16, yakni sebanyak 32,6% menjawab sangat setuju, 
sebanyak 53,7% menjawab setuju dan hanya 8,7% menjawab kurang setuju.
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5.Tampilan Gambar

Tampilan

 

gambar adalah sisi grafis dari tayangan film animasi Shaun The 
Sheepditayangkan

 

di televisi swasta MNCTV atau b-Channel yang dilihat dari warna 
sertabentuk

 

gambar atau tokoh. Sub indikator terbagi dua yaitu kualitas gambar dan efek 
gambar animasi.

'label 6

Tanggapan Responden Yada Indikator Tampilan Gambar

Tanggapan. Jawaban

No Item Pertanyaan

Kualitas Gambar
17. Kualitas gambar animasi 

dalam isi cerita bagus dan 
lucu

18. Kualitas gambar animasi sesuai 
dengan jalan cerita

Efek animasi gambar
19 Gambar animasi tayangan 

film animasi Shaun The 
Sheep tampak nyata 
dengan perpaduan warna 
yang bagus

20 Gerakan gambar tokoh 
dalam tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep sangat menarik

21 Anak mengetahui gambar 
tokoh dalam tayangan film 
animasi Shaun The Sheep

22. Anak suka animasi gambar 
tokoh Shaun, dan tokoh 
lainnya dalam gerakan 
gambar pada jalan cerita

SS S KS TS STS Skor
Total

5 4 3 2 1

18 74 92
19,6% 80,4% 100%

32 60 - - - 92
34,8% 65,2% 100%

32 60 - - 92
34,8% 65,2% 100%

26 66 - - 92
28,3% 71,7% 100%

29 63 - - 92
31,5% 68,5% 100%

49 43 - - - 92
53,3% 46,7% 100%

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan

 

tabel 6 terlihat bahwa tanggapan responden mengenai kualitas gambar dari 
indikator

 

tampilan gambar dalam tayangan film animasi Shaun The Sheep pada item No.17, 
responden

 

paling banyak menjawab setuju yakni sebesar 80,4%. Kualitas gambar dari 
tayangan

 

film animasi Shaun The Sheep ini sangat bagus dan lucu dengan tampilan 3 dimensi 
membuat

 

animasi dengan latar peternakan. Selanjutnya tanggapan jawabar, responden pada 
item

 

No.18, yakni sebanyak 34,8% menjawab sangat setuju, sebanvak 65,2% menjawab 
setuju.

 

Untuk jawaban responden mengenai kualitas gambar dari indikator tampilan gambar 
dalam

 

tayangan film animasi Shaun The Sheep pada item No.19, yakni sebanyak 34,8
%menjawab sangat setuju, sebanyak 65,2% menjawab setuju. Gambar animasi
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tokoh

 

dari tayangan film animasi Shaun The Sheep ini sangat unik. Pembuatan Shaun, 
biter,

 

the famer, dan sekumpulan domba serta tokoli lainnya sangat kreatif dan bagus. 
Atiimasi

 

3 Dimensi yang menghasilkan tampilan Kambar,yang jelas, bagus dan terlihat 
benar-benar

 

.tyata dalam suasana peternakan. Sedangkan tarrggapan jawaban responden 
pada

 

item 1`:o.20, yakni responden paling banyak memilih alternatif jawaban setuju yaitu 
sebesar 71,7%.

Sela:ijutnya

 

tanggapan jawaban responden pada item No.21, yakni sebanyak 31,5% 
menjawab sangat setuju, sebanyak 68,5% menjawab setuju. Tanggapan responden pada
ilem No.22, vakni sebanvak ~,, :" n•nj,m,1h >t•tuju, 46,7% n•.honLicn

rnenjawab setuju.

Deskripsi Variabel Y (Perilaku Anak)

Ada 13 pertanyaan dari kuesioner yang disebarkan untuk mengukur variabe_ Y pada iswa 
Sekolah Dasar di Kota Pckanbara. Tanggapan anak dari perilaku mereka setelah ,nenonton 

tayangan film animasi Shaun The Sheep terlihat pada tabel-tabel berikut dungan 3 
indikator yang terbagi beberapa sub indikator yaitu kognitif, afektif dan konatif.

1. Kognitif

Komponen

 

kognitif adalah aspek intelektual, yang berkaitan dengan apa yang 
aiketahui

 

manusia.Efek kognitif dari media :nassa terjadi apabila ada perubahan pada apa 
yang

 

diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Aspek kognitif ini terbagi 3 sub il,
dikator yaitu pengetahuan, perhatian dan pemahaman.

Tabel 7

Tanggapan Responden Pada Indikator Kognitif

Tanggapan Jawaban
No Item Pertanyaan

Pengetahuan
23 Menonton tayangan film 

animasi Shaun The 
Sheep, anak akan 
mendapatkan 
pengetahuan

24 Tayangan film animasi 
Shaun The Sheep 
menambah 
kemampuan wawasan 
anak dalam berpikir 
Perhatian

25 Menonton tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep, anak sernakin 
perhatian untuk 
mengetahui adegan 
lucu tokoh-tokoh 
tersebut

SS S KS TS STS Skor
Total

5 4 3 2 1

77 15 - - 92
83,7% 16,3% 100%

57 34 1 - - 92
62% 37% 1% 100%

54 38 92
58,7% 41,3% 100%
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2 7 3

54 37 1 92

58,7% 40,2% 1,1% 100%

57 35 92
62% 38% 100%

Pemahaman
26 Mudah unti k anak 

memahami cerita film 
animasi Shaun The 
Sheep

27 Menonton tayangan film 
animasi Shaun The 
Sheep, menambah 
pemahaman informasi 
pesan yang balk bagi 
anak

Sumber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan

 

tabel 7 terlihat bahwa tanggapal responden mengenai pengetahuan dari 
indikator

 

aspek kognitif pada item No.23 yaitu didominasi dengan jawaban sangat setuju 
yaitu

 

sebesar 83,7% dan 16,3% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa anak 
Sekolah

 

Dasar mendapatkan pengetahuan setelah rnenonton tayangan film animasi Shaun 
The

 

Sheep. Sedangkanjawaban responden pada item No.24 yaitu, 62% menjawab sangat 
setuju,

 

dan 37% responden menjawab setuju, dan yang menjawab kurang setuju hanya 1% 
.Ini

 

berarti anak Sekolah Dasar mendapatkan tambahan w-iwasan dan pengalaman untuk 
bisa

 

berperilaku prosos'.al (saling tolong-menolong) setelah inenonton tayangan film 
anirnasi Shaun The Sheep

Tanggapan

 

jawaban responders mengenai perhatian dari indikator aspek kognitif 
pada

 

item No.25 yaitu, 58,7% menjawab sangat setuju, 41,3% menjawab setuju, dan 
tidak

 

ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berarti 
tingkat

 

perhatian anak Sekolah Dasar pada tayangan film animasi Shaun The Sheep 

sangat tinggi.

Untuktanggapan

 

jawaban responden mengenai pemahaman dari indikator aspek 
kognitif

 

pada item No.26 yaitu, sebanyak 58,7% responden menjawab sangat setuju, 40,2% 
menjawab

 

setuju, dan 1,1% menjawab kurang setuju.Untuk tanggapan jawaban responden 
pada

 

item No.27 yaitu, sebanyak 62% menjawab sangat setuju, 38% menjawab setuju, dan 
tidak

 

ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berarti anak 
Sekolah

 

Dasar Negeri mudah rnemahami jalan ceritanya dan mendapatkan pemahaman 
informasi pesan yang baik dari tayangan film animasi Shaun The Sheep.

2. Afektif
Komponen

 

afektif yakni aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Efek afektif dari 
media

 

massa timbul apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci 
khalayak.Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.

Adapun

 

aspek afektif terbagi 3 sub indikator adalah perasaan, pandangan dan 
keinginan.

Tabel 8

Tanggapan Responden Pada Indikator Afektif
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iatvggapa‘\ lawabar■
SS S KS TS STS Skor

Total

5 4 3 2 1

53 39 92
57,6% 42,4% 100%

59 32 1 - 92
64,1% 34,8% 1,1% 100%

62 30 - - 92
57,4% 32,6% 100%

No Item Pertanyaan

Perasaan
28 Menonton tayangan film 

animasi Shaun The 
Sheep membuat 
perasaan anak senang

Pandangan
29. Pandangan anak, 

tayangan film animasi 
Shaun The Sheep 
merupakan film animasi 
yang menarik, lucu, dan 
mengarahkan ke hal 
positif.

30 Keinginan
Menonton tayangan 
film animasi Shaun The 
Sheep akan timbul rasa 
keinginan anak untuk 
berulang-ulang kali 
menontonnya

Sumber : Data Hasil Olahan Penehtian, 2012

Berdasarkan

 

tabel 8 terilhat bahwa jawaban responden mengenai perasaan dari 
indikator

 

aspek afektif pada item 28 yakni, 57,6% responden menjawab sangat setuju, dan 
42,4%

 

menjawab setuju, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju, dan 
sangat

 

tidak setuju. Untuk tanggapan jawaban responden mengenai pandangan dari 
indikator

 

aspek afektif pada item 29 yakni, sebanyak 64,1% menjawab sangat setuju, 34,
8%

 

menjawab setuju, dan hanya 1,1% menjawab kurang setuju. Dari tanggapan respon 
diatas

 

menunjukkan bahwa anak-anak SekoIah Dasar memiliki pandangan yang positif, 
menarik dan lucu ketika menonton tayangan film animasi Shaun The Sheep.

Sedangkan

 

tanggapan responden mengenai perasaan dari indikator aspek afektif pada item 
30

 

yakni, sebanyak 67,4% menjawab sangat setuju, dan 32,6% menjawab setuju. Hal ini 
memperlihatkan

 

bahwa anak-anak memiliki rasa keinginan untuk berulang kali menonton 
tayangan film animasi Shaun The Sheep.

3. Konatif

Komponen

 

konatif adalah aspek yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan 
bertindak.

 

Ada juga yang menyebut komponen ini sebagai aspek behavior. Efek behavioral 
merujuk

 

pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau 
kebiasaan berperilaku

Tabel 9

Tanggapan Responden Pada Indikator Konatif
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Tanggapan Jawaban
No Item Pertanyaan SS 5 KS TS" STS Skor

Total

5 4 3 2 1
Perubahan Perilaku

31 Menonton film animasi 31 61 - 92
Shaun The Sheep 
merubah tingkah laku 
anak

33,7% 66,3% 100%

32. Setelah menonton film 60 32 92
animasi Shaun The 65,2% 34,8% 100%
Sheep, anak ingin 
memiliki boneka Shaun
The Sheep

33 Setelah menonton film 73 19 92
animasi Shaun The 79,3% 20,7% 100%
Sheep, anak mau 
membeli aksesoris
Shaun The Sheep

Mencontoh Perilaku
34. Menonton tayangan 27 48 17 - - 92

film animasi Shaun The 29,3% 52,2% 18,5% 100%
Sheep meniru tokoh 
yang mau bekerjasama, 
jujur dan menolong

35. Menonton tayangan 49 38 5 - 92
film animasi Shaun The 53,3% 41,3% 5,4% 100%
Sheep anak akan 
meniru perilaku usil 
tokoh

S umber : Data Hasil Olahan Penelitian, 2012

Berdasarkan

 

tabel 9 terlihat bahwa jawaban responden mengenai perubahan perilaku 
dari

 

indikator aspek behavior atau konatif pada item 31 didominasi oleh alternatifjawaban 
setuju

 

yaitu sebesar 66,3%. Sedangkan tanggapan jawaban responden pada item 32 yakni, 65,
3%

 

responden menjawab sangat setuju, 34,8% menjawab setuju, dan tidak ada yang 
menjawab kurang setuju, Lidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Begitu

 

juga tanggapan jawaban responden pada item 33 yakni79,3% responden 
menjawab

 

sangat setuju, dan 20,7% menjawab setuju. Untuk tanggapan jawaban responden 
mengenai

 

mencontoh perilaku dari indikator aspek behavior atau konatif pada item 34 
yakni,

 

30% menjawab sangat setuju, 48% menjawab setuju, dan 22% menjawab kurang 
setuju.

 

Tidal( ada yang menjawab tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Sedangkan 
tanggapan

 

jawaban responden pada item 35 yakni, 53,3% responden menjawab sangat 
setuju,

 

38% menjawab setuju, dan 8,7% menjawab kurang setuju. Dari tanggapan respon 
diatas

 

menunjukkan bahwa anak-anak memiliki perubahan perilaku setelah menonton 
tayangan film animasi Shaun The Sheep.
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Regresi Linear Sederhana

Penulis

 

menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh 
tayangan

 

film animasi "Shaun The Sheep" terhadap perilaku di Kota Pekanbaru dengan 
menggunakan

 

analisisregresi linear sederhana dengan menl;gunakan program SPSS 17.0 
fo° windows. Adapun rumus yang digunakan adalah :Y = a + b X

Keterangan :

Y = subjek variabel Lavan^an film kartun Shaun The Sheep

X - subjek variabel Perilaku Anak

a = konstanta (harga Y bila X = 0)

b = koefisien regresi, yang inenunjukkan angka peningkatan atau penurunan

variabel bebas (X) yang didasarkan pada hubungan variabel terikat (Y)

n = jumlah sampel.

Tabel 10

Rekapitulasi Perhitungan Statistik

Mo Variabel Koefisien
Regresi

T

Hitung

T

label

Signifikansi KET

1 Konstanta 39,871

3.202 1,986 0.002 Signifikar,
2 Tayangan Fi lm 

Animasi  Shaun 
The  Sheep

0,212

Sumber : Data Olahan Hasil I'enelitian,2012

Berdasarkan

 

Tabel 10 terlihat hasil regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien 
regresi

 

pada penelitian ini adalah Y = 39,871+ 0,212X . Bilangan konstanta (a) sebesar 39,
871

 

dan koefisien variabel tayangan film animasi Shaun The Sheep sebesar 0,212 dengan t 
hitung

 

3,202 lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel 1,986 dan tingkat signii-ikansi 
0,0021ebih

 

kecil dibanding a = 0,05. Berdasarkar perhitungan statistik yang diperoleh, 
ltipotesis

 

untuk penelitian ini adalah Ha

 

yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 
tayangan

 

film animasi Shaun The Sheep terhadap Perilaku Anak Sekolah Dasar Negeri di 
Kota Pekanbaru.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien

 

determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkatketepatan yang p
aling

 

baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan olehbesarnya koefisien determinasi (R2) 
antara

 

0 (nol) sampai dengan 1 (satuKoefisien determinasi digunakan untuk mengetahui !;
eberapa

 

besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien 
aeterminasi

 

akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa 
dijelaskan

 

oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa&Ashari, 2005:125). 
Untuk

 

analisisnya dengan menggunakan output SPSS 17 dapat dilihat pada Label "Model 
Summary".
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Tabel. 5.19 Model Summary°

Model R R Square

Adji.sted R
Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

R Square
Change F Change dfl df2

Sig. F
Change

1 .320' .102 .092 3.511 .102 10.253 1 90 .002

a. Fredictors• (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

B2rdasarkan Tabel "Model Summary" dapat disimpulkan bahwanilai R= 0,320 dan
l.nefi,ien tlotrrmin,lsi (R l(dt1,11,111 ,cbc, it 0,10? ,-,,1,11.111 pen~ 1.uaclr,1ta1 d,1ri la tfi,i~ n
korelasi,

 

atau 0,320 x 0,320). Hal ini menunjukkan pengertian bahwa perilaku anak SDN (y) 
dipengaruhi

 

sebesar 10,2 °/0 oleh tayangan film animasiShaun The Sheep (x), sedangkan 

sisanya ('.00%-10,2%= 89,8%) dijclaskan oleh faktor lain di War penelitian ini.

S i m p u l a n

Secaraumum

 

penelitian ini menunjukkan hasil analisis yang menunjukkan 
bahwa

 

kondisi penilaian responden terhadap variabel-variabel penelitian ini secara umum 
sudah

 

baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya tanggapan kesetujuan yang tinggi 
dari

 

responden terhadap indikator-indikator dari variabel penelitian. Dari hasil tersebut 
selanjutnya

 

diperoleh bahwa 0,002 < 0,05 maka Ha diterima yang artinya tayangan film 
animasiShaun

 

The Sheep melniliki pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku anak 
Sekolah

 

Dasardi Kota Pekanbaru. Penjelasan hasil pembahasan penelitian sebagai beriku 
t:

Menurut

 

ilmu psikologi, anak usia antara 8-12 tahun belum mampu membedakan 
kenyataan

 

dan fantasi. lisia ini masih rawan untuk menonton televisi sendirian. Akibat 
rangsangan

 

ini, anak akan mengalami banyak benturan. Tidak heran bila ada tayangan- 
tayangan

 

yang amoral maupun moral, bila diperkuat oleh realitas di lingkungan tempat dia 
tumbuh

 

dan berkembang, bisa menjadi perilaku dan menanamkan pemahaman tentang apa 
yang ia lihat di televisi adalah benar.

Peinbentukan

 

perilaku didasarkan pada stimulus yang diterima melalui panca indra 
yang

 

kemudian diberi arti dan makna berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keyakinan 
yang

 

dimilikinya. Anak sebagai individu yang masih labil dan mencari jati diri sangat 
rentang

 

dengan perilaku meniru yang akl-,irnya akan terintemalisasi dan membentuk 
kepada kepribadiannya.

Seperti

 

tayangan film kartun, dimana banyak film kartun yang mengarahkan 
kekerasan

 

dan perilaku agresif, sebagai contoh film kar tun Naruto, Tom dan Jerry, 
Doraemon

 

dan lain-lainnya. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh tayangan film animasi 
Shaun

 

The Sheep terhadap perilaku anak (Studi Kasus Sekclah Dasar Negeri di Kota 
Pekanbaru)

 

telah menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tayangan film 
animasi Shaun The Sheep terhadap perilaku anak

Apa

 

yang diungkapkan oleh teori Kultivasi telah terbukti, bahwa anak-anak meniru 
apa

 

yang dilihatnya, baik dalam keseharian maupun dalam media massa. Maka ada 

anggapan

 

bahwa medialah yang telah membentuk sebagian dari kepribadian anak-anak 
Jika media televisi secara gamblang menyajikan adegan-adegan visual dalam program
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untuk

 

anak-anak, maka dari situ pada mulanya anak-anak melakukan proses pen:ruan. 
Artinya,

 

dengan kondisi seperti itu, maka sangat ideal jika televisi menjadikan dirinya yebagai 
salah satu media pembelajaran yang positif bagi anak-anak.

Menurut

 

teori kultivasi, media massa khususnya televisi diyakini memiliki pengaruh 
yang

 

besar atas sikap dan perilaku penontonnya (behavior effect). Begitu juga hasil 
penelitian

 

ielah terbukti, bahwa terdapat pengaruh s:g,nifikan antara tayangan film animasi 
Shaun

 

1he Sheep terhadap perilaku anak Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru sebesar lt),2 % 
dan

 

E9,8% sisanya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini. Responden anak mendapat 
he.»helajoran

 

positif tl.u-i tav.ini;.>.n film aninid,i 51nuo17",ir 5lrrt7) lerh,icl,ih herii,iku nlereko, 
tctapi

 

tidak kcmungkinan juga anak membawa dampak negatif dari tayangan tersebut 
seperti

 

meniru tingkah Shaun yang jahil sebagai salah satu contoh episode the boat yang 
rncngajarkan

 

anak meniru adegan mereka menjadi "bajak laut" yang terjadi perkelahian a

ntara

 

Shaun dan Si Bab: pada akhimya merusak kapal milik peternak. Sebenarnya televisi 
bisa

 

memberikan penekanan terhadap pesan-pesan khusus pada anak-anak, misalnya 
melalui

 

teknik close-up, penggunaan grafis atau animasi, sudut pengambilan gambar, 
teknik editing, serta trik-trik lainnya yang menimbulkan kesan tertentu.
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