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ABSTRAK 
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dan Internet Terhadap Akhlak Siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. 

Ju‟subaidi, M.Ag 

 

Kata kunci: Tayangan Televisi, Internet dan Akhlak. 

Menghadapai tantangan perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi kususnya Televisi dan Internet 

dapat mempengaruhi sikap pada anak, yang penting untuk 

diperhatikan adalah pendidikan maupun pengawasan dari 

orang tua. Sedangkan kondisi saat ini banyak setasiun 

televisi yang menayangkan program tayangan yang 

mempunyai dampak positif maupun dampak negatif dan 

anak-anak remajalah yang paling rentan terkena 

pengaruhnya. Begitu juga dengan perkembangan internet 

yang sangat pesat juga berdampak pada anak-anak remaja, 

salah satunya berpengaruh pada akhlak siswa. Akhlak 

merupakan menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji 

dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan siswa MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo sebagian 

menunjukkan tingkah laku yang mana bertentangan dengan 

akhlak salah satu contohnya banyak siswa yang pacaran dan 

berani berpegangan tangan . 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

pengaruh tayangan televisi terhadap akhlak siswa di MTs 



 
 

 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019, (2) untuk mengetahui pengaruh internet 

terhadap akhlak siswa di MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, (3) untuk 

mengetahui pengaruh yang signifikan antara tayangan 

televisi dan internet terhadap akhlak siswa di MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Pengumpulan data ini diambil dengan teknik angket dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan linier regresi 

berganda. 

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan 

bahwa: (1) variabel tayangan televisi berpengaruh secara 

signifikan terhadap akhlak siswa MTs darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan 

Fhitung >Ftabel, maka tolak H0 yang artinya tayangan tv (x1) 

berpengaruh pada akhlak (y) sebesar 20,16%. (2) variabel 

internet berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak 

siswa MTs darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo. Hal 

ini dibuktikan dengan Fhitung >Ftabel, maka tolak H0 yang 

artinya internet (x2) berpengaruh pada akhlak (y) sebesar 

24,47 %. (3) variabel tayangan televisi dan internet 

berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak siswa MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo. Hal tersebut 

dibuktikan dengan dengan Fhitung >Ftabel, maka tolak H0 yang 

artinya tayangan televisi (x1)  dan internet (x2) berpengaruh 

pada akhlak (y) sebesar 29,11%. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu 

mengajar di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya. Sekarang ini, pembelajaran 

disekolah mulai disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan 

pergeseran paradigma pendidikan.Perkembangan pesat 

dibidang teknologi informasi khsusnya internet, 

mempercepat aliran ilmu pengetahuan yang menebus 

batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemampuan, dan 

waktu.
1
 

Internet sebagai teknologi informasi ini 

merupakan sistem global jaringan komputer yang saling 

berhubungan yang menggunakan standar Internet 

Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran 

pengguna diseluruh dunia.Ini adalah jaringan yang 

terdiri dari jutaan pribadi, umum, akademik, bisnis, dan 

jaringan pemerintah, dari lokal untuk lingkup global, 

yang dihubungkan oleh sebuah array yang luas dari 

teknologi jaringan elektronik dan optik. Internet ini 

membawa berbagai macam sumber informasi dan 
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layanan, seperti antar-Linked hypertext dokumen dari 

World Wide Web (WWW) dan instruktur untuk 

mendukung surat elektronik.
2
 

Di dalam internet bukan hanya ilmu pengetahuan 

yang dapat ditransmisikan pada kecepatan tinggi, akan 

tetapi juga data dan informasi lain. Oleh karena itu, 

kemampuan dan kesempatan untuk mengakumulasi, 

mengolah, menganalisis, mensintesa data menjadi 

informasi, kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat sangatlah penting artinya dalam dunia 

informasi saat ini. Tentu saja kondisi ini akan 

berpengaruh pada kebiasaan dan budaya pendidikan 

yang selama ini dilakukan.
3
 

Tak terkecuali di Indonesia, pentingnya 

penggunaan internet juga makin disadari oleh 

masyarakatnya dari berbagai kalangan. Terbukti dari 

data statistic Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) mengenai jumlah pengguna internet di 

Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, mulai dari 512.000 pada tahun 1998 

menjadi 4.500.000 pada tahun 2002. Bahkan samai pada 

akhir tahun 2007, jumlah pengguna internet di Indonesia 

mencapai angka 25.000.000.
4
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Penggunaan internet untuk keperluan pendidikan 

semakin meluas terutama di Negara-negara maju, sebab 

dengan internet dimungkinkan diselenggarakannya 

proses pembelajaran yang lebih efektif. Internet mampu 

memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses 

komunikasi interaktif antara pengajar dengan pembelajar 

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan 

pemebelajaran.
5
 

Selain internet sebagai sumber informasi, ada 

lagi sumber informasi lain yaitu televisi. Televisi dapat 

diartikan sebagai melihat jauh. Kata melihat jauh 

mengandung makna bahwa gambar yang diproduksi 

pada satu tempat (stasiun televisi) dapat dilihat ditempat 

lain melalui sebuah perangkat penerima yang disebut 

televisi monitor atau televisi set.
6
 

Istilah televisi, baru dicetuskan di Paris, pada 

tanggal 25 Agustus 1900, bersamaan dengan pertemuan 

para ahli elektronik dari beberapa Negara industri maju. 

Televisi suatu perlengkapan elektronik yang pada 

dasarnya sama dengan gambar hidup yang dapat terdiri 

dari gambar dan suara. Dengan demikian peranan 

televisi baik sebagai gambar hidup maupun sebagai 

radio yang dapat menampilkan gambar yang dapat 

dilihat dan mengahasilkan suara yang dapat di dengar 

pada waktu yang sama. Kata Televisi berkonotasi pada 
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suatu sistem unit kerja pada televisi siaran, dan bukan 

semata-mata dilihat dari aspek wujudnya sebagai 

perangkat keras, tetapi televisi dapat menstransmisikan 

segenap pesan melalui gelombang elektronik atau 

melalui siaran kabel.
7
 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

memasukkan proyek media massa televisi ke dalam 

proyek pembangunan Asian Games IV dibawah 

koordinasi urusan proyek Asean Games IV. Tanggal 25 

Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK 

Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang pembentukan 

Panitia Pesriapan Televisi (P2T). Satu tahun sebelum SK 

Menpen tersebut, sebenarnya telah ada ketetapan MPRS 

No.II/MPRS/1960, yang dalam bab I lampiran A 

dinyatakan pentingnya pembangunan siaran televisi 

untuk kepentingan pendidikan nasional (Dirjen RTF, 

1995: 88)
8
 

Dalam bukunya Darwanto yang berjudul 

“Televisi Sebagai Media Pendidikan” ia menjelaskan 

bahwa menonton televisi dapat menjadi suatu kegiatan 

pasif yang mematikan apabila orang tuanya tidak 

mengarahkan apa-apa yang boleh dilihat oleh anak-anak 

mereka dan sekaligus mengajar anak-anak itu untuk 
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menonton secara kritis serta untuk belajar dari apa-apa 

yang mereka tonton.
9
 

Tayangan televisi ini banyak digemari oleh anak-

anak bahkan sampai orang dewasa dengan acara-acara 

yang cukup bervariasi. Apabila kita mengamati anak-

anak di Indonesia, banyak anak-anak yang tersita 

waktunya untuk menonton acara siaran televisi, bahkan 

jam-jam belajar merekapun terasa tersita untuk 

menonton acara siaran televisi yang sangat disenangi, 

bahkan antara anak dan orang tua rebutan dalam 

menonton acara yang disenangi masing-masing.
10

 

Televisi ini juga memiliki dua fungsi yakni 

sebagai media pendidikan sekolah dan siaran pendidikan 

sepanjang masa. Pertama televisi sebagai media 

pendidikan sekolah ini yang menjadi sasaran adalah 

murid sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak sampai 

dengan para mahasiswa sekolah tinggi. Dengan 

demikian, acara siaran pendidikan erat sekali 

hubungannya dengan kurikulum sekolah yang berlaku 

pada tahun ajaran itu. Yang kedua yakni televisi sebagai 

media pendidikan sepanjang masa ini yang menjadi 

sasarannya ialah khalayak umum, tujuan yang ingin 

dicapai melalui acara ini adalah, mendorong khalayak 

agar keinginan utuk terus belajar dalam ruang lingkup 
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yang lebih luas, tengtang berbagai aspek sosial, seni, 

sastra, dan hobi.
11

 

Dengan demikian orang tua perlu memberikan 

arahan kepada anak-anak dengan cara agar anak-anak 

tidak terjerat di depan layar kaca, tanpa mengerti acara 

yang dilihatnya. Orang tua harus tekun memilihkan 

acara yang layak di tonton oleh anaknya.Dengan 

kebijaksanaan demikia itu, potensi yang dimiliki media 

televisi menjadi positif karenanya, dalam arti mampu 

memberikan tambahan pengetahuan serta ketrampilan, 

bukan saja kepada anaka-anak tetapi juga kepada 

khalayak penonton pada umunya, bahkan mereka yang 

buta huruf pun dapat memanfaatkannya.
12

 

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

khususnya televisi dan internet dapat mempengaruhi 

sikap pada anak. Sebagaimana di MTs Darul Istiqamah 

kenapa setiap harinya terdapat 3 siswa yang terlambat 

masuk sekolah?Hal ini kemungkinan kurangnya 

perhatian terhadap sikap kedisplinan dalam belajar yang 

diyakini dipengaruhi kegiatan-kegiatan di luar sekolah 

yang salah satunya adalah internet, yakni peserta didik 

yang tidur larut malam karena ia lebih suka melihat 

tayangan televisi dan bermain game online. Kondisi ini 

tampak  telah menggejala di kalangan para remaja dan 

ksususnya para siswa atau santri MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo. 
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Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah 

merupakan salah satu lembaga pendidikan islam sebagai 

tempat untuk kegiatan belajar mengajar formal dan non 

formal. Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah ini 

terletak di desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Disamping ada MTs yang dalam lingkup 

pondok pesantrren juga terdapat beberapa lembaga 

pendidikan lainnya, antara lain, TK, MI, MA, dan SMK. 

Berdasarkan hasil wawancara dari pengurus 

permasalahan-permasalahan di MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo adalah peserta didik sering 

menonton tayangan TV yang tidak mendidik. Seperti 

yang sekarang ini banyak tayangan televisi yang 

menayangkan tentang penyimpangan akhlak: misalnya 

saja tentang tayangan TV pada anak langit, banyak anak 

di MTs yang melakukan adegan kekerasan ataupun 

perkelahian di dalam kelas yakni ketika jam kosong 

anak-anak gaduh di dalam kelas dengan melakukan aksi 

peperangan sebagaimana mencontoh adegan yang ada di 

film yang ia lihat. Selain itu banyak siswa yang datang 

ke sekolah terlambat karena tidur larut malam akibat 

menonton TV, kurangnya mematuhi peraturan sekolah, 

banyak yang membolos dan ketika jam kosong anak-

anak bukannya belajar ia malah mengobrol, yang 

diobrolkan tersebut masalah anak remaja, ada juga yang 

mengobrol mengenai tayangan sinetron bertemakan 

percintaan remaja, dengan begitu akan mengundang 

anak-anak untuk melihatnya bahkan ada yang 

menirunya. Selain permasalahan tersebut di MTs ini 
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juga di fasilitasi wifi dengan begitu siswa dengan mudah 

mengakses aplikasi yang ia mau, seperti vidio 

pornografi, selain itu banyak siswa yang menggunakan 

game online hal ini berdampak pada siswa karena pada 

game tersebut didalamnya terdapat peperangan sehingga 

siswa meniru adengan yang ada di game tersebut, yakni 

ketika di dalam kelas anak-anak berkelahi dengan 

temannya. 

Selain itu ada sebagian siswa di MTs Darul 

Istiqamah kalau di luar sekolah ada yang memperhatikan 

nilai akhlaknya hal tersebut dibuktikan: siswa berbicara 

sopan dengan kedua orang tua, membantu pekerjaan 

orang tua. Tetapi ada juga yang menunjukkan tingkah 

laku yang bertentangan dengan akhlak hal tersebut dapat 

dicermati sebagai berikut: yaitu siswa yang lalai akan 

tugasnya sebagai pelajar ia malas untuk belajar karena 

disibukkan oleh game online, sehingga anak tidur larut 

malam yang mengakibatkan terlambat masuk sekolah, 

setiap harinya terdapat 3 siswa yang terlambat masuk 

sekolah .
13

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Tayangan TV dan Internet Terhadap 

Akhlak Siswa di Mts Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

                                                           
 13

Hasil wawancara degan salah satu pengurus sekolah MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo, 28 Februari 2019. 
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B. Batasan Masalah 

Dari sekian banyak hal yang harus dilakukan 

oleh guru madrasah salah satunya dengan pembinaan 

akhlak.Kenapa penelitian ini lebih memfokuskan pada 

akhlak siswa? Jawaannya adalah, karena akhlak 

merupakan pondasi penting yang harus dimiliki manusia 

dan akhlak lah yang menentukan eksistensi seorang 

muslim kepada manusia lainnya dan seorang manusia 

sebagai makhluk-Nya. Selain itu juga akhlak terbentuk 

dari keseharian dan pendidikan dari orang tua. 

Dengan demikian yang dijadikan fokus dalam 

penelitian ini adalah Pengaruh Tayangan TV seperti 

senetron, kartun dan Internet terhadap Akhlak Siswa di 

MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan 

masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh tayangan TV terhadap akhlak 

siswa di MTs Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh internet terhadap akhlak siswa di 

MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019? 
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3. Adakah pengaruh yang signifikan antara tayangan 

TV dan internet terhadap akhlak siswa di MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tayangan TV terhadap 

akhlak siswa di MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Internet terhadap 

akhlak siswa di MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 

tayangan TV dan Internet terhadap akhlak siswa di 

MTs darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorgo 

tahun ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji 

teori tentang ada ataupun tidaknya pengaruh 

tayangan TV dan internet terhadap akhlak siswa, dan 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

10 



11 
 

 

keilmuan tentang tayangan TV dan internet terhadap 

akhlak siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh tayangan TV dan internet terhadap 

akhlak siswa. 

b. Bagi Sekolah/Guru 

Untuk memberikan wawasan akan 

pengaruh tayangn TV dan internet terhadap 

akhlak siswa. 

c. Bagi Penulis Lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan 

gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi 

tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, 

maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti 

peneliti kelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 
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Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori tentang tayangan televisi dan 

internet serta akhlak siswa, kerangka berfikir, dan 

pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai 

kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk 

melakukan penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi: rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

tenik analisis data. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian 

tang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), 

interpretasi dan pembahaan. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan yang 

berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa 

telaah pustaka yang peneliti temukan. Telaah pustaka 

tersebut antara lain: 

Pertama, skripsi milik Devita Dwi Rahayu, yang 

berjudul “Pengaruh Menonton Tayangan Televisi 

terhadap Perkembangan Moral Remaja Kelas VIII di 

MTsN Sampung Ponorogo Tahun Ajran 

2015/2016.Tujuan penelitian tersebut adalah. (1) untuk 

mengetahui menonton tayangan televisi siswa kelas VIII 

di MTsN Sampung Ponorogo Tahun Aaran 2015/2016. 

(2) untuk mengetahui perkembangan moral remaja kelas 

VIII di MTsN Sampung Ponorogo Tahun Ajaran 

2015/2016. (3) untuk mengetahui pengaruh menonton 

tayangan televisi terhadap perkembangan moral remaja 

kelas VIII di MTsN Sampung Ponorogo Tahun Ajaran 

2015/2016.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

penelitian kuantitatif, pengumpulan data dengan 

menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan menggunakan regresi linier 

sederhana.Dari hasil analisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa. (1)  menonton tayangan televisi siswa kelas VIII 

13 
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di MTsN Sampung Ponorogo dalam kategori cukup. Hal 

ini dibuktikan dari analisis bahwa 76 (78,351%) dari 97 

responden.(2) perekembangan moral remaja siswa kelas 

VIII di MtsN Sampung Ponorogo dalam kategori cukup. 

Hal ini dibuktikan dari analisis bahwa 74 (76,289) dari 

97 responden. (3) ada pengaruh antara menonton televisi 

terhadap perkembangan moral remaja siswa kelas VIII 

di MTsN Sampung Ponorogo.Persamaanna yaitu 

meneliti tentang tayangan Televisi, sedangkan 

perbedaannya terletak pada Y yaitu pada peneliti 

meneliti mengenai akhlak siswa sedangkan Devita Dwi 

Rahayu meneliti mengenai moral. Menganai lokasi 

penelitian juga berbeda, peneliti meneliti di MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorgo, sedangkan Devita 

Dwi Rahayu meneliti di MTsN Sampung Ponorogo. 

Kedua, skripsi milik Aisyah Alimuddin, yang 

berjudul “Dampak Perkembangan Media Televisi 

Terhadap Akhlak Peserta Didik di SMP Negri 1 

Palangga Kabupaten Gowa Tahun Pelajaran 

2015/2016.Tujuan penelitian tersebut adalah, (1) 

mengetahui tayangan TV yang digemari oleh siswa 

kelas VIII di SMP Negri 1 Palangga, (2) mengetahui 

akhlak peserta didik kelas VIII di SMP Negri 1 

Palangga, (3) mengetahui dampak perkembangan media 

televise terhadap akhlak siswa kelas VIII di SMP Negri 

1 Palangga.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan 

pengumpulan datanya menggunakan angkat dan 

dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan adalah 
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regresi linier sederhana.Dari hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, (1) skor relatan perkembangan 

media televis terhadap peserta didik di SMP Negeri 1 

Palangga, sebesar 64 dengan kategori kurang setuju. (2) 

skor relatan akhalak peserta didik di SMP Negeri 1 

Palangga, sebesar 52 dengan kategori kurang setuju. 

Adapun hasil analisis pada pengujian statistika 

inferensial yaitu uji t diperoleh hasil uji hipotesis bahwa 

t0 = 16, 705 dan ttabel  = 1,662, dimana t0(hitung)>ttabel, 

maka H0 ditolak Ha diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat dampak yang signifikan 

antara perkembangan media televisi terhdapa akhlak 

peserta didik di SMP Negeri 1 Palangga.Persamaannya 

yakni sama-sama membahas mengenani akhlak siswa, 

sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel, 

peneliti menggunakan dua variabel yaitu tayangan TV 

dan Internet, sedangkan Aisyah Alimuddin hanya 

menggunakan satu variabel yaitu hanya perkembangan 

media televisi. Dan lokasinya juga berbeda peneliti 

melakukan penelitian di MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorgo, sedangkan Aisyah Alimuddin 

melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Palangga. Aisyah 

Alimuddin meneliti Dampak Perkembangan Media 

Televisi terhadap akhlak peserta didik di SMP Negeri 1 

Palangga, sedangkan peneliti meneliti tentang Pengaruh 

Tayangan TV dan Internet Terhadap Akhlak Siswa di 

MTs Darul Istiqamah Ngumpul balong Ponorogo. 

Ketiga, skripsi milik Miftahurroifah yang 

berjudul “Pengaruh Media Masa Internet Terhadap 
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Kedisiplinan Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Balong 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.Tujuan penelitian 

tersebut adalah, (1) mengetahui penggunaan media 

massa internet siswa kelas X SMAN 1 Balong Ponorog 

Tahun Pelajaran 2014/2015. (2) mengetahui kedisiplinan 

siswa kelas X SMAN 1 Balong Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. (3) mengetahui pengaruh media 

massa internet terhadap kedisiplinan siswa kelas X 

SMAN 1 Balong Tahun Pelajaran 2014/2015.Penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, sedangkan 

teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Teknik analisi data yag digunakan adalah 

menggunakan rumus statistika yaitu untuk rumusan 

masalah satu dan dua menggunakan rumusan mean dan 

standar deviasi dan untuk rumusan ketiga menggunakan 

rumus analisis regrsi linier sederhana.Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) media 

masa internet di SMAN 1 Balong Ponorogo dalam 

kategori sedang sebanyak 68 siswa (76, 40%); (2) 

kedisiplinan siswa kelas X di SMAN 1 Balong Ponorogo 

dalam kategori sedang sebanyak 60 siswa (77, 53%); (3) 

pada taraf signifikansi 5 % Fhitung> Ftabel Maka H0 ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan antara media 

massa ineternet terhadap kedisiplinan siswa ke;as X 

SMAN 1 Balong ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

sebesar 4,3774322 dan koefisien determinsasinya 

4,7905%.Persamaannya yaitu sama-sama pada 

penggunaan Internetnya, sedangkan perbedaannya 

terletak pada variabelnya yaitu peneliti menggunakan 

variabel tayangan TV dan internet sedangkan 

16 
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Miftahurroifah variablenya Internet. Dan pada “Y” nya  

peneliti menggunakan akhlak sedangkan Miftahurroifah 

pada kedisiplinan. Selain itu juga ada perbedaan pada 

lokasi, peneliti meneliti di MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorog. Sedangkan Miftahurroifah di 

SMAN 1 Balong Ponorogo. 

keempat, skripsi milik Ahmad Martijo Angga 

Syahfutra yang berjudul “Pengaruh Lingkungan 

Keluarga terhadap Akhlak Siswa SD di Desa Pijeran 

Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Lokasinya di desa Pijeran Siman Ponorogo. Dengan 

tujuan penelitian: (a) untuk mengetahui keadaan 

lingkungan keluarga siswa SD di desa Pijeran Siman 

Ponorogo, (b) untuk mengetahui akhlak siswa SD di 

desa Pijeran Siman Ponorogo,  (c) untuk mengetahui 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap akhlak siswa SD 

di desa Pijeran Siman Ponorogo. Hasil penelitian: (a) 

lingkungan keluarga siswa SD di desa Pijeran Siman 

Ponorogo dalam kategori sedang. Hal ini diketahui dari 

hasil penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi 

adalah kategori sedang yaitu 22 responden (55%), (b) 

akhlak siswa dalam kategori sedang, hal ini diketahui 

dari hasil penelitian yang menunjukkan prosentase 

tertinggi adalah kategori sedang yaitu 14 responden 

(35%), (c) setelah disimpulkan bahwa pengaruh 

lingkungan  keluarga terhadap akhlak siswa termasuk 

bertaraf signifikasi tinggi. 
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B. Landasan Teori 

1. Tayangan Televisi 

a. Sejarah Televisi 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul 

Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, namun 

baru tahun 1928 Vladimir Zworkyn (Amerika 

Serikat) menemukan tabung kamera atau 

inconoscope yang bisa menangkap dan 

mengirim gambar ke kotak bernama televisi. 

Inconoscope bekerja mengubah gambar dari 

bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis 

untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan 

ke dalam gelombang radio. Zworkyn dengan 

bantuan Philo Fransworth berhasil menciptakan 

pesawat televisi pertama yang dipertunjukkan 

kepada umum pada pertemuan World‟s Fair 

pada tahun 1939. 

Kemunculan televisi pada awalnya 

ditanggapi biasa saja oleh masyarakat. Harga 

pesawat televisi ketika itu masih mahal, selain 

itu belum tersedia banyak program untuk 

disaksikan. Pengisi acara televisi pada masa itu 

bahkan meragukan masa depan televisi, mereka 

tidak yakin televisi dapat berkembang dengan 

pesat. Pembawa acara televisi ketika itu, harus 

mengenakan make up biru tebal agar dapat 

terlihat nrmal ketika muncul dilayar televisi. 

Mereka juga harus menelan tablet garam untuk 

mengurangi keringat yang membanjir dibadan 

18 
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karena intensitas cahaya lampu studio yang 

sangat tinggi, hal itu menyebabkan para pengisi 

acara sangat kepanasan. 

Perang dunia ke-2 sempat menghentikan 

perkembangan televisi. Namun setelah perang 

usai, teknlogi baru yang telah disempurnakan 

selama perang berhasil mendorong kemajuan 

televisi. Kamera televisi baru tidak lagi 

membutuhkan terlalu banyak cahaya sehingga 

pengisi acara di studio tidak lagi kepanasan. 

Selain itu, layar televisi sudah menjadi lebih 

besar. Terdapat lebih banyak program yang 

tersedia dan sejumlah stasiun televisi lokal 

mulai membentuk jaringan. Masa depan televisi 

mulai terlihat menjanjikan. 

Awalnya ditahun 1945 hanya terdapat 

delapan stasiun televisi dan 8000 pesawat 

televisi di seluruh Amerika Serikat. Namun 

sepuluh tahun kemudian, jumlah stasiun televisi 

meningkat menjadi hampir 100 stasiun 

sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki 

pesawat televisi mencapai 35 juta rumah tangga 

atau 67 persen dari total rumah tangga. 

Perkembangan industri televisi di 

Amerika Serikat mengikuti model radio untuk 

membentuk jaringan. Stasiun televisi lokal 

selain menayangkan program lokal, juga 

bekerja sama dengan tiga televisi jaringan yaitu 
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CBS, NBS, dan ABC. Sebagaimana radio, 

ketiga televisi jaringan itu menjadi sumber 

program utama bagi stasiun afilisinya. 

Semua program televisi pada awalnya 

ditayangkan dalam siaran langsung (live). 

Pertunjukan opera di New York menjadi 

program favorit dan disiarkan secara langsung. 

Ketika itu, belum ditemukan kaset penyimpan 

suara dan gambar (videotape). Pengisi acara 

televisi harus mengulang lagi 

pertunjukannyabeberapa kali agar dapat 

disiarkan pada kesempatan lain. Barulah pada 

tahun 1956, Mpex Corporation berhasil 

mengembangkan videotape sebagai sarana yang 

murah dan efisien untuk menyimpan suara dan 

gambar program televisi. Pada awal tahun 

1960-an hampir seluruh program, yang pada 

awalnya disiarkan secara langsung, diubah dan 

disimpan dalam videotape. 

Pesawat televisi berwarna mulai 

diperkenalkan kepada publik pada tahun 1950-

an. siaran televisi berwarna, dilaksanakan 

pertama kali oleh stasiun televisi NBC pada 

tahun 1960 dengan menayangkan program 

siaran berwarna selama tiga jam setiap 

harinya.
14
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Siaran televisi di Indonesia, lahir setelah 

pada tahun 1961  Pemerintah memutuskan 

untuk memasukkan program media massa 

televisi ke dalam proyek Asian Games, tentu 

saja proyek media massa ini sebelumnya telah 

dilakukan penelitian yang mendalam tentang 

kemanfaatannya.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Penerangan No. 20 / E / M / 1961, dibentuklah 

Panitia Persiapan Pembangunan Televisi di 

Indonesia, kemudian berdasarkan Surat 

Keputusan Presiden No. 215/1963, dibentuklah 

Yayasan Televisi Republik Indonesia, yang 

berlaku sejak tanggal 20 Oktober 1963. 

Dengan kondisi yang terbatas lahirlah 

televisi siaran di bumi pertiwi Indonesia, pada 

tanggal 24 Agustus 1962. Meskipun saat 

awalnya hanya mempunyai jangkauan siaran 

terbatas serta jumlah pesawat penerima terbatas 

pula.  

Pada tahun 1969, TVRI memasuki era 

satelit komunikasi internasional, dengan 

menggunakan stasiun bumi di Jatiluhur, hal ini 

menunjukkan bukan saja televisi berjalan terus 

sesuai dengan perkembangan teknologi, tetapi 

Indonesia telah mampu memberikan pelayanan 

di bidang telekomunikasi, melalui hubungan 

telepon, telegram, faksimil, pegiriman data dan 
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penyaluran siaran radio maupun televisi, 

sehingga peristiwa di belahan bumi mana pun 

dapat diikuti dengan baik.  

Perkembangan berjalan terus yang 

akhirnya pada tahun 1976, Indonesia memasuki 

era Sistem Kominikasi Satelit Domestik 

(SKSD) palapa, dengan tujuan sebagai jalan 

pintas yang memungkinkan dalam waktu yang 

singkat, seluruh wilayah Indonesia sudah 

terjangkau oleh siaran televisi, maupun sistem 

komunikasi sekaligus. 

Palapa memungkinkan seluruh daerah 

terjangkau, hanya dengan membangun Stasiun 

Bumi Kecil (SBK) di daerah yang ingin 

dihubungkan secara langsung.
15

 

b. Pengertian Televisi 

Televisi berasal dari dua kata, yaitu: kata 

tele (bahasa Yunani), yang berarti jauh, dan visi 

(bahasa latin), berarti penglihatan. Television 

(Bahasa Inggris), bermakna melihat jauh. Kata 

melihat jauh mengandung makna bahwa 

gambar yang diproduksi pada satu tempay 

(stasiun televisi) dapat dilihat ditempat lain 
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melalui sebuah perangkat penerima yang 

disebut televisi minitor atau televisi set.
16

 

Menurut Widyosiswoyo (1997) televisi 

merupakan hasil pengubahan gambar serta 

suara menjadi listrik, kemudian disalurkan 

dengan perantara kabel atau gelombang 

elektrmagnetik untuk diubah lagi menjadi 

bentuk semula oleh pesawat penerima
17

 

Istilah televisi, baru dicetuskan di Paris, 

pada tanggal 25 Agustus 1900, bersamaan 

dengan pertemuan para ahli elektronik dari 

beberapa Negara industry maju. Televisi suatu 

perlengkapan elektronik yang pada dasarnya 

sama dengan gambar hidup yang terdiri dari 

gambar dan suara. Dengan demikian peranan 

televisi baik sebagai gambar hidup maupun 

sebagai radio yang dapat menampilkan gambar 

yang dapat dilihat dan menghasilkan suara yang 

dapat didengar pada waktu yang sama. Kata 

televisi berkonotasi pada suatu sistem unit kerja 

pada televisi siaran, dan bukan semata-mata 

dilihat dari aspek wujudnya sebagai perangkat 

keras, tetapi televisi dapat mentransmisikan 
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segenap pesan melalui gelombang elektronik 

atau melalui saluran kabel.
18

 

Dapat disimpulkan pengertian diatas 

pengertian televisi secara umum, televisi 

merupakan media elektronik yang mengirimkan 

gambar dan suara.
19

 

Sedangkan media televisi sebagai 

pendidikan merupakan penggunaan program 

vidio yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang 

menyiarkan. Televisi pendidikan tidak hanya 

menghibur, tetapi yang lebih penting adalah 

mendidik. 
20

jadi televisi pendidikan itu 

merupakan siaran-siaran yang menunjukkan 

tentang kependidikan dengan tujuan pengajaran 

tertentu.
21

 

c. Karakteristik Menonton Televisi 

Dalam menonton televisi terdapat 

beberapa karakteristik, antara lain: lamanya 

menonton televisi, jenis rancangan yang 
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ditonton, dan tempat menonton televisi. 
22

 yang 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Lama menonton televisi 

a) Dua pertiga dari bayi dan balita sudah 

mulai menonton media layar rata-rata 

2 jam sehari. 

b) Anak-anak dibawah usia 6 tahun 

menonton rata-rata sekitar 2 jam media 

layar sehari terutama televisi, radio, 

atau DVD. 

c) Anak-anak dan remaja usia 8 tahun 

sampai 18 tahun menghabiskan hampir 

4 jam sehari di depan layar televisi dan 

hampir 2 jam tambahan pada komputer 

(diluar sekolah ) dan bermain vidio 

game. 

2) Jenis rancangan yang ditonton 

Dalam televisi terdapat beberapa 

program tayangan yang ditonton sebagai 

berikut:
23
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a) Program informasi 

Program informasi segala jenis 

siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan 

(informasi) kepada khalayak audien. 

Program informasi ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu: 

(1) Berita keras (hard news) adalah 

segala informasi penting dan 

menarik yang harus disiarkan oleh 

media penyiaran karena sifatnya 

yang harus segera ditayangkan 

agar dapat diketahui khalayak 

audien secepatnya. Dalam hal ini 

berita keras dapat dibagi kedalam 

beberapa bentuk berita yaitu: 

(a) Straight news berarti berita 

“langsung” maksudnya suatu 

berita singkat (tidak detail) 

dengan hanya menyajikan 

informasi terpenting terhadap 

peristiwa. 

(b) Feature adalah berita ringan 

namun menarik, maksudnya 

informasi yang lucu, unik, 

aneh, menimbulkan 

kekagungan dan sebagainya. 

Misalnya: informasi 

mengenai tempat makan 

26 
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yang enak atau tempat 

hiburan yang menarik. 

(c) Infotaiment adalah berita 

yang menyajikan informasi 

mengenai kehidupan orang-

orang yang dikenal 

masyarakat (celebrity). 

(2) Berita lunak (soft news) adalah 

segala informasi yang penting dan 

menarik yang disampaikan secara 

mendalam namun tidak bersifat 

harus segera ditayangkan. Dalam 

berita lunak ini dibagi menjadi 

beberapa berita yaitu: 

(a) Dokumenter adalah 

informasi yang bertujuan 

untuk pembelajaran dan 

pendidikan namun disajikan 

dengan menarik. 

(b) Talk show atau perbincangan 

adalah program yang 

menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk 

membahas suatu topic 

tertentu yang dipandu oleh 

seorang pembawa acara. 

b) Program hiburan 

Program hiburan adalah segala 

bentuk siaran yang bertujuan untuk 
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menghibur audien dalam bentuk 

music, lagu, cerita, dan permainan. 

Program yang termasuk dalam 

kategori hiburan sebagai berikut: 

(1) Drama adalah pertunjukan yang 

menyajikan cerita mengenai 

kehidupan atau karakter 

seseorang atau beberapa orang 

(tokoh) yang diperankan oleh 

pemain (artis) yang melibatkan 

konflik dan emosi. Program 

televisi yang termasuk program 

drama yaitu: 

(a) Sinetron merupakan drama 

yang menyajikan cerita dari 

berbagai tokoh secara 

bersamaan. Masing-masing 

tokoh memiliki alur cerita 

mereka sendiri-sendiri tanpa 

harus dirangkum menjadi 

suatu kesimpulan. Terdapat 2 

kategori sinetron: pertama, 

tema yang di dalamnya 

terdapat komedi, laga/action, 

misteri/mistik, dan religious 

dan yang kedua, segmentasi 

yang di dalamnya terdapat 

keluarga, anak-anak, dan 

remaja. 

28 
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(b) Film sebagai salah satu jenis 

program yang masuk dalam 

kelompok atau kategori 

drama, adapun yang 

dimaksud film di sini adalah 

film layar lebar yang dibuat 

oleh perusahaan-perusahaan 

film. Karena tujuan 

pembuatannya adalah untuk 

layar lebar, maka biasanya 

film baru bisa ditayangkan di 

televisi setelah terlebih 

dahulu dipertunjukkan di 

bioskop atau bahkan setelah 

film itu di distribusikan atau 

dipasarkan dalam bentuk 

VCD dan DVD. 

(2) Permainan merupakan suatu 

bentuk program yang melibatkan 

sejumlah orang baik secara 

individu ataupun kelompok (tim) 

yang saling bersaing untuk 

mendapatkan sesuatu. Program 

permainan dapat dibagi menjadi 

tiga jenis, yaitu: 

(a) Kuis adalah bentuk 

permainan yang paling 

sederhana dimana sejumlah 

peserta saling bersaing untuk 
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menjawab sejumlah 

pertanyaan. 

(b) Ketangkasan merupakan 

permainan yang harus 

menunjukkan kemampuan 

fisik untuk melewati suatu 

halangan atau rintangan suatu 

permainan yang 

membutuhkan perhitungan 

strategi. 

(c) Reality show merupakan 

program yang menyajikan 

suatu situasi seperti konflik, 

persaingan, atau hubungan 

berdasarkan realitas yang 

sebesarnya. 

(3) Musik dapat ditampilkan dua 

format yaitu vidioklip atau 

konser. Program musik berupa 

konser dapat dilakukan di 

lapangan ataupun di dalam studio. 

Program musik di televisi saat ini 

sangat ditentukan dengan 

kemampuan artis menarik audien. 

(4) Pertunjukan adalah program yang 

menampilkan kemampuan 

seseorang atau beberapa orang 

pada suatu lokasi baik di studio 

ataupun di luar studio, di dalam 

ruangan ataupun di luar ruangan. 

30 
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Mislanya seperti juru masak, 

maka pertunjukan itu menjadi 

pertunjukan masak, pertunjukan 

sulap, lawak, dan tarian. 

3) Tempat menonton televisi 

a) Ruang tamu 

b) Kamar tidur.
24

 

d. Kelebihan Media Televisi 

1) Memiliki daya jangkauan yang cukup luas. 

2) Dapat mengatasi keterbatasab pesan-pesan 

yang aktual. 

3) Dapat menampilkan objek belajar sepeti 

benda atau kejadian aslinya. 

4) Membantu pengajar memperluas referensi 

dan pengalaman. 

5) Sebutan televisi sebagai jendela dunia, 

membawa khalayak untuk dapat melihat 

secara langsung persistiwa, suasana, dan 

situasi tempat, kota, daerah-daerah yang 

berada di belahan dunia.
25

 

6) Televisi dapat menyajikan program-

program yang dapat dipahami oleh siswa 

dengan usia dan tingkatan pendidikan yang 

berbeda-beda. 

7) Televisi dapat membawa dunia nyata ke 

rumah dan ke kelas-kelas, seperti orang, 
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tempat-tempat, dan peristiwa-peristiwa, 

melalui penyiaran langsung atau rekaman.
26

 

e. Kelemahan Media Televisi 

1) Pengadaannya memerlukan biaya mahal. 

2) Tergantung pada energi listrik, sehingga 

tidak dapat dihidupkan disegala tempat. 

3) Sifat komunikasi searah, sehingga tidak 

dapat member peluang untuk teradinya 

umpan balik. 

4) Sulit dikontrol, terutama jika terkait dengan 

soal jadual belajar sekolah. 

5) Mudah tergoda pada penyajian acara yang 

bersifat hiburan, sehingga suasana belajar 

kurang serius dan kurang afektif.
27

 

f. Pengaruh Tayangan Televisi terhadap 

Akhlak 

Pengaruh acara televisi sampai saat ini 

masih terbilang kuat dibandingkan dengan radio 

dan surat kabar. Hal ini terjadi karena kekuatan 

audiovisualnya. Terlepas dari pengaruh positif 

atau negatif, media televisi telah menjadi 

cerminan budaya tontonan pemirsa dalam era 

informasi dan komunikasi yang semakin 

berkembang pesat.
28
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Televisi dapat mempengaruhi 

pembentukan perilaku atau akhlak anak-anak, 

pembentukan perilaku ini didasarkan pada 

stimulus yang diterima melalui panca indra yang 

kemudian diberi arti dan makna berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman dan keyakinan yang 

dimiliki.  

Jika anak belum memiliki sebuah 

pemahaman tentang benar atau salah kemudian 

mereka melihat acara televisi yang penuh 

dengan adegan umpatan, eksploitasi seksualitas, 

dan kekerasan hal itu akan mereka anggap 

sebagai sebuah kebenaran baru. Bahayanya 

adalah jika kebenaran baru tersebut bukanlah 

kebenaran yang sesungguhnya. Maka tidak 

heran jika muncul berita anak yang awalnya 

tidak gagap menjadi gagap karena menonton 

acara televisi dan mengelurakan perkataan-

perkataan yang menyengat dan membuat jantug 

serasa copot. Misalnya, “orang tua 

menyebalkan, kurang ajar, bangsat atau 

segudang makian lainnya, bahkan kadang bukan 

hanya perkataan saja, tetapi juga disertai aksi 

yang tidak kalah mengagetkan, misalnya dengan 

membanting piring, gelas atau barang terdekat 

yang bisa diraihnya, berbicara dengan teriak-
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teriak, mengancam, menendang ala kungfu 

master dan lain sebagainya.
29

 

Selain itu tayanggan kekerasan di media 

televisi saat ini merupakan hal yang biasa. 

Peristiwa tewasnya seorang pelajar Sekolah 

Dasar (SD) karena dipukul, diinjak, ditindih, 

dan dibanting menjadi peristiwa paling menarik 

di awal 2007 lalu. Mengapa demikian? 

Ternyatata setelah diselidiki dan dilaporkan oleh 

orang tua korban, hal itu terjadi karena para 

pelaku menirukan gerakan olahraga yang 

ditayangkan sebuah stasiun tv swasta yaitu acara 

olahraga gulat smack down. Acara tersebut 

sangat menarik dan ditayangkan pada saat anak-

anak sebelum tidur. Peristiwa ini jelas 

menimbulkan kontra dari para orang tua, 

pemerhati televisi, serta para ahli komunikasi 

massa dan pakar psikologi. Tayangan ini jelas-

jelas mempengaruhi secara langsung tindak-

tanduk anak-anak dalam pergaulan sehari-hari 

bersama teman-temannya.
30

 

Selain itu televisi juga dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan 

pengajaran, sekarang ini banyak televisi yang 

menampilkan program dan acara-acara dengan 
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berbagai bentuk, yaitu cerdas cermat, dialog 

interaktif. Untuk program pendidikan agama, 

televisi begitu berperan dalam menyampaikan 

atau menayangkan pesan-pesan pendidikan 

agama melalui mimbar agama, hikmah fajar, 

dan dalam bentuk program yang lain.
31

  

Dengan demikian orang tua perlu 

memberikan arahan kepada anak agar anak tidak 

terjerat di depan layar televisi tanpa mengetahui 

acara yang dilihatnya. Orang tua juga harus 

mampu memberikan arahan dan nasehat tentang 

film yang sedang atau telah ditonton dan harus 

berani mengambil sikap dengan tegas untuk 

melarang anaknya menyaksikan tayangan 

kekerasan di televisi serta memilihkan acara 

yang ditonton, dengan demikian potensi yang 

dimiliki media televisi menjadi positif.
32

 

  

2. Internet  

a. Pengertian Internet 

Internet singakatan dari Interconnection 

and networking, adalah jaringan informasi 

global, yaitu “The largest global network of 

computers, that enables people throught the 

world to connect with each other” internet 
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diluncurkan pertama kali oelh J.C.R Licklider 

dari MIT (Massachusetss Institute Technology) 

pada Agustus 1962. Untuk dapat menggunakan 

internet diperlukan sebuah computer yang 

memadai, harddisk yang cukup, modem 

(berkecepatan minimal 14.400), sambungan 

telepon (multifungsi: telepon, facsimile, dan 

internet), ada program windows, dan sedikit 

banyak tahu cara mengoprasikannya.
33

 

Internet merupakan jaringan global yang 

menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan 

kmputer (local/wide ared network) dan 

komputer pribadi (stand alone), yang 

memungkinkan setiap kmputer yang terhubung 

kepadanya bisa melakukan komunikasi satu 

sama lain. 

Brace juga menyebutkan internet sebagai 

suatu “kesepakatan“ karena untuk dapat saling 

menghubungkan dan berkomunuikasi setiap 

kmputer harus menggunakan protocol standar 

yaitu TCP/Ip (Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol) yang disepakati bersama. 

Artinya, walaupun suatu komputer terhubung 

dengan jaringan internet, tetapi kalau tidak 

menggunakan standar komunikasi pengiriman 

dan penerimaan yang telah disepakati tersebut, 
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tetapi saja seseorang tidak dapat melakukan 

komunikasi, walaupun telah menggunakan 

komputer sebagai sarana pembelajaran. 
34

 

Teknologi ini dimulai pertengahan tahun 70-an 

pada masa perang dingin dan mencapai 

puncaknya pada tahun 1994, ketika interface 

grafis dan konten/isi dari jaringan tersebut 

diciptakan dan diperuntukkan kepada 

masyarakat umum sehingga dapat dipergunakan 

secara mudah.
35

 

b. Sejarah internet 

Internet menjadi sebuah media berita 

baru pada bulan Januari tahun 1998 saat Matt 

Drudge menggunakan website untuk 

mengumumkan bahwa “Newsweek” telah 

menyembunyikan berita tentang keterlibatan 

Presiden Clinton dengan Monica Lewinsky di 

Gedung Putih. Beberapa ahli mengatakan bahwa 

laporan Drudge itu telah menaikkan pamor 

internet sebagaimana sumber berita seperti 

Perang Teluk untuk CNN dan pembunuhan Jhon 

F. Kennedy untuk televisi. 

Tonggak penting lain bagi masyarakat 

dalam mendapatkan informasi mungkin terjadi 

pada 11 September 1998, ketika Start Report 
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muncul di Internet. Itulah saat pengaksesan 

tertinggi yang pernah terjadi melalui internet. 

Para kandidat politik mulai 

menggunakan situs internet sebagai bagian dari 

kampanye selama pemilihan presiden tahun 

1996 dan dilakukan secara terus menerus. Situs 

George Bush pada tahun 1999 telah melaporkan 

dukungan-dukungan yang telah diberikan oleh 

para gubernur dan tokoh politik lain kepada 

Bush serta kesempatan yang diberikan kepada 

para relawan untuk menyumbang dan 

mendukung kampanye tersebut. 

Internet juga berperan dalam 

perkembangan suatu Negara. Pemerintah Cina 

menggunakan internet sebagai sarana pada 

permulaan abad ke 21. Sekitar 300.000 orang 

cina telahmengakses internet pada tahun 1988 

dan diharapkan bertambah pada tahun 2000.
36

 

c. Fasilitas Aplikasi Internet 

1) Email 

Surat email banyak digunakan 

karena alasan mudah dalam pengiriman dan 

cepat dalam penyampaian. Surat elektronis 

tidak memerlukan kertas ataupun perangko. 

Pemakaian cukup mengetik melalui 
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keyboard dan dalam hitungan detik setelah 

dikirimkan,surat akan sampai ketujuan 

meskipun jarak antara pengirim dan 

penerima mencapai ribuan kilometer.
37

 

2) Newsgroup 

Newsgrup merupakan suatu 

kelompok diskusi yang tidak menggunakan 

e-mail. Diskusi dilakukan dengan 

melakukan koneksi langsung ke lokasi 

newsgroup. Dalam hal ini tidak ada 

mekanisme untuk menjadi anggota terlebih 

dulu untuk mengakses suatu newsgroup. 

Untuk mengakses newsgroup 

diperlukan perangkat lunak yang dinamakan 

newsreader, yakni berupa suatu program 

yang dipasang di computer klien. Contoh 

newsreader yaitu WinVn, yang merrupakan 

program di lingkungan Windows yang 

bersifat domain publik.
38

 

3) Mailing List 

Dengan menggunakan e-mail, dapat 

dengan mudah dikirimkan pesan kepada 

suatu grup seperti layaknya dikirimkan ke 

seseorang. Fasilitas untuk keperluan ini 

disebut “mailing list”. Dengan fasilitas ini 
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grup penerima dapat diberi nama dan 

anggota grup penerima tersebut dapat 

ditentukan.
39

 

4) Chatting 

IRC (Internet Relay Chat) atau lebih 

dikenal nama singkat chat merupakan 

sumber daya di internet yang 

memungkinkan dialog secara langsung 

dalam bentuk tertulis.
40

 

IRC sesungguhnya merupakan 

sebuah sistem klien/server. Program chat 

dijalankan di server dan ini memungkinkan 

para pemakai (klien) yang menggunakan 

program IRC seperti WinIRC dan mIRC 

dapat melakukan dialog.
41

 

5) Telnet 

Telnet merupakan komponen 

klien/server yang terdapat dalam paket 

TCP/IP.
42

 Fungsinya yaitu untuk melakukan 

login (masuk kedalam suatu sistem) jarak 

jauh. Dalam hal ini klien yang melakukan 

telnet akan berfungsi sebagai terminal. 
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Untuk melakukan telnet, klien harus 

memiliki program klien telnet, misalnya 

cute. Pada windows terdapat program 

bernama telnet.
43

 

6) FTP (File Transfer Protocol) 

Adalah fasilitas internet yang 

memberikan kemudahan kepada pengguna 

untuk mencari dan mengambil arsip file 

(download) di suatu server yang terhubung 

ke internet pada alamat tertentu yang 

menyediakan berbagai arsip (file), yang 

memang di izinkan untuk download atau 

diambil oleh pengguna lain yang 

membutuhkannya. File ini dapat berupa 

hasil penelitian, artikel-artikel juranal dan 

lain-lain.
44

 

7) Gopher 

Adalah program berbasis teks yang 

digunakan untuk mem-browser daftar menu 

internet diberbagai server gopher. Gopher 

merupakan aplikasi yang dapat mencari 

infrmasi di internet dan informasi yang 

dicari hanya sebatas pada teks. Untuk 

mendapatkan informasi melalui gopher, 

                                                           
 

43
Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, Pengenalan 

Teknologi Informasi, 472. 

 
44

Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif, 

219. 



42 
 

 

diperlukan hubungan denagn server gopher 

yang ada di internet.
45

 

8) World Wide Web 

World Wide Web ini adalah 

kumpulan koleksi besar tentang berbagai 

macam dokumentasi yang tersimpan dalam 

berbagai server di seluruh dunia, dan 

dokumentasi tersebut dikemabngkan dalam 

format Hypertext dan hypermedia, dengan 

menggunakan Hypertext Markup Language 

(HTML) yang memungkinkan terjadinya 

koneksi (link) dokumen yang satu dengan 

yang lain atau bagian dari dokumen yang 

satu dengan bagian yang lainnya, baik 

dalam bentuk teks, visua dan lain-lainnya.
46

 

9) VoIP 

VoIP (Voice Over Internet Protocol) 

adalah suatu teknologi yang memungkinkan 

percakapan suara melalui internet.
47

 

10) Browsing  

Browsing adalah sarana untuk 

mendapatkan informasi dari internet dengan 
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cara mengetikkan lamat situs internet pada 

kolom address. Melalui browsing, seseorang 

dapat mencari data atau informasi yang di 

inginkan secara langsung di seluruh dunia. 

11) Situs 

Situs adalah sebuah halaman 

presentasi yang berisi data-data atau materi 

tentang suatu topik. Data-data yang bisa di 

dapat biasanya berupa gambar atau teks. 

Sebuah situs dapat terdiri dari satu halaman 

ata banyak halaman presentasi.
48

 

12) Game 

Suatu sarana untuk permainan 

melalui saluran internet atau yang sering 

dikenal dengan istilah game online. Game 

online dapat dimainkan secara single 

maupun multiuser. Contoh game online 

gratis dapat dilihat pada Yahoo!Games.
49

 

d. Keuntungan dan Kerugiaan Penggunaan 

Internet 

1) Keuntungan Penggunaan Internet 

Keuntungan menggunakan internet 

yang pertama, yaitu kemudahan untuk 
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memperoleh informasi, internet 

memungkinkan siapapun mengakses berita-

berita terkini melalui Koran-koran 

elektronis sepersti Republika Online 

(w.w.w.republika.co.id) dan kompas Cyber 

Media (w.w.w.kompas.com) ataupun 

melalui sumber lain seperti CNN News 

(w.w.w.cnn.com). Hasil riset dalam bentuk 

abstraksi atau terkadang dalam bentuk 

makalah lengkap, majalah, catalog, atau 

bahkan buku juga dapat diperoleh secara 

online. Kedua, internet mendukung 

transaksi dan operasi bisnis atau yang 

dikenal dengan sebutan e-Business. Melalui 

internet dimungkinkan untuk melakukan 

pembelian barang secara online. Ketiga, 

berbagai aktivitas baru dapat ditangani oleh 

internet, misalnya, transfer uang, pencarian 

lowongan kerja, sistem telepon dengan 

biaya murah, sistem pembelajaran jarak 

jauh.
50

 

Selain itu keuntungan terbesar dari 

internet adalah penerapannya sebagai media 

pembelajaran. Untuk urusan pembelajaran, 

sekarang ini kita tidak perlu repot-repot lagi 

keperpustakaan untuk mencari buku yang 

kita inginkan. Cukup kita duduk di depan 
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komputer yang berhubungan dengan 

internet, lalu masuk ke layanan 

www.google.com, kita sudah bisa mencari 

semua info yang kita inginkan, termasuk 

mencari berita hari ini.
51

 

2) Kerugian Penggunaan Internet 

Kerugian penggunaan internet yakni, 

komputer yang terhubung ke dunia internet 

memiliki kecenderungan yang tinggi untuk 

lebih rentan terhadap serangan virus, spam, 

Trojan dan craker. Sehingga internet dapat 

digunakan untuk melakukan kegiatan 

kejahatan seperti hacking situs dan hacking 

kartu kredit. Selain itu internet 

memungkinkan penyebaran informasi 

secara cepat dan efektif. Jika informasi yang 

dikirim berupa informasi negatif seperti 

propaganda kearah pemikiran yang 

menyesatkan atau pornografi maka internet 

akan menjadi media yang memungkinkan 

tersebarnya kerusakan moral secara masal 

keseluruh dunia.
52

 Selain itu kerugian 

penggunaan internet yakni menjadikan 

seseorang kecanduan, internet sangat 

berbahaya bagi orang-orang yang terlalu 

kecanduan terhadap dunia maya ini. 
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Terutama bagi orang-orang yang gemar 

bermain game online, saat ini sudah banyak 

kabar beredar orang-orang pecandu game 

online. Sering kali lupa dengan kegiatan 

rutinnya, termasuk makan, dan beribadah, 

dan bahkan ada yang fatal sampai 

meninggal dunia dengan pose masih 

memegang keyboard dan mouse. 
53

 

e. Pengaruh Internet Terhadap Akhlak 

Dengan hadirnya internet membuat 

semua orang semakin lupa akan kewajibannya 

serta terlalu asik menggunakan internet. 

Sehingga mereka terlibat pergaulan yang bebas 

dari dunia jaringan sosial seperti internet, media 

internet ini memiliki peranan yang sangat 

berpengaruh terhadap akhlak siswa, dan dapat 

memicu timbulnya perilaku menyimpang pada 

remaja seperti: perkelahian, penipuan, perkataan 

kotor, penculikan, membolos, perbuatan asusila 

dll. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan ekstrernal. Faktor 

internal yaitu faktor yang muncul dari dalam diri 

anak tersebut sedangkan faktor eksternal faktor 

dari luar yang sangat mempengaruhi. 

Selain dari dua faktor tersebut, juga 

disebabkan adanya konflik-konflik mental, rasa 
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tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan 

ketidaksamaan sosial-ekonomi.
54

 

Sekarang ini banyak dijumpai akibat 

negatif dari penggunaan internet. Internet sangat 

berbahaya bagi orang-orang yang terlalu 

kecanduan, terutama bagi orang yang gemar 

bermain game online, saat ini sudah banyak 

beredar kabar orang pecandu game online, 

sering kali ia lupa akan kegiatan rutinnya 

termasuk makan, membantu orang tua, dan lupa 

untuk melaksanakan ibadah. Selain itu banyak 

anak-anak dibawah umur yang mengakses situs-

situs terlarang seperti pornografi.
55

 

Selain itu juga internet juga memiliki 

manfaat yakni dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. Untuk urusan pembelajaran, 

sekarang ini kita tidak perlu repot-repot lagi 

keperpustakaan untuk mencari buku yang kita 

inginkan. Cukup kita mencarinya di internet, 

selain itu kita juga bisa mencari info berita hari 

ini. Para murid/mahasiswa kini dapat mencari 

bahan-bahan materi pembelajaran  melalui 

media internet.
56
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Berdasarkan uraian diatas dapat 

dikatakan bahwa penggunaan internet dapat 

mempengaruhi akhlak siswa. 

 

3. Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Dari segi bahasa akhlak berasal dari 

bahasa arab yaitu isim mashdar (bentuk 

infinatif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, 

sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid 

af‟ala, yuf‟ilu if‟alan yang berarti al-sajiyah 

(perangai), ath-thabi‟ah (kelakuan, tabi‟at, watak 

dasar), al-„adat (kebiasaan, kelaziman), al-

maru‟ah (peradaban yang baik), dan al-din 

(agama).
57

 

Definisis lainnnya akhlak adalah, ilmu 

yang menentukan batas antara baik dan buruk, 

terpuji dan tercela, tentang perkataan atau 

perbuatan manusia secara lahir dan batin. 

Dengan lain perkataan, ilmu akhlak adalah 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan 

apa yang seharusnya dilakukan, menunjukkan 

jalan untuk melakukan perbuatan, menyatakan 

tujuan didalam perbuatan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa akhlak adalah  ilmu yang 

mempersoalkan baik buruknya amal. Amal 
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disini terdiri dari perkataan, perbuatan, atau 

kombinasi keduanya dari segi lahir dan batin.
58

 

Adapun definisi akhlak menurut para 

ahli yakni: menurut Al-Ghazali dalam Ihya‟ 

Ulumiddin, khuluq ialah sifat yang tertanam 

dalam jiwa tempat munculnya perbuatan-

perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan 

terlebih dahulu. Menurut Ibn Miskawaih dalam 

Tahdzib al-Akhlaq wa tathhir al-Araq khuluq 

ialah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. 

Menurut Ahmad Amin dalam Al-Akhlaq, 

Khuluq ialah membiasakan keinginan.
59

 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, 

dapatlah dimengerti bahwa akhlak adalah tabiat 

atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang 

telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut 

benar-benar telah melekat sifat-sifat yang 

melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah 

dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan 

lagi.  

Jadi, akhlak itu sendiri bukanlah 

perbuatan, melainkan gambaran bagi jiwa yang 

tersembunyi. Oleh karenanya dapatlah 
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disebutkan bahwa “akhlak itu adalah nafsiah 

(bersifat kejiwaan), atau maknawiyah (suatu 

yang abstrak), dan bentuknya yang kelihatan 

dinamakan muamalah (tindakan) tahu suluk 

(perilaku), maka akhlak adalah sumber dan 

perilau adalah bentuknya.
60

 

b. Ruang Lingkup Akhlak  

Ruang lingkup akhlak adalah sama 

dengan ruag lingkup ajaran islam itu sendiri, 

khususnya yang berkaitan dengan pola 

hubungan. Akhlak diniah (agama) mencakup 

berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap 

Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda 

yang tak bernyawa). Berbagai bentuk dan raung 

lingkup akhlak yaitu sebagai berikut
61

. 

1) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah dapat 

diatikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakuklan oelh manusia sebagai 

makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik. 

Sikap atau perbuatan tersebut memiliki 

cirri-ciri perbuatan akhlaki sebagaimana 

telah tersebut diatas. 
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Sekurang-kurangnya ada empat 

mengapa manusia perlu berakhlak kepada 

Allah pertama, karena Allah yang telah 

menciptakan manusia. Dia menciptakan 

manusia dari air yang ditumpahkan ke luar 

dari antara tulang punggung dan tulang 

rusuk. Kedua, karena Allah lah yang telah 

memberikan perlengkapan panca indra, 

berupa pendengaran, penglihatan, akal 

pikiran dan hati sanubari. Ketiga, karena 

allah lah yang menyediakan berbagai bahan 

dan sarana yag diperlukan bagi 

kelangsungan hidup manusia, seperti bahan 

makanan yang berasal dari tumbuhan-

tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan 

lain sebagainya. Keempat, Allah lah yang 

telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai 

daratan dan lautan.
62

 

2) Akhlak Terhadap Sesama Makhluk 

Akhlak mulia kepada makhluk 

terangkum dalam dua hal, yaitu banyak 

mengulurkan tangan untuk amal kebajikan 

serta menahan diri dari perkataan dan 

perbuatan tercela. Kedua hal ini mudah 

dilakukan jika memiliki lima syarat yaitu 

ilmu, kemurahan hati, kesabaran, kesehatan 
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jasmani, dan pemahaman yang benar 

tentang islam.
63

 

Contoh akhlak kepada sesama 

makhluk antara lain yaitu, akhlak mulia 

kepada orang tua, akhlak mulia kepada 

teman, akhlak mulia kepada tetangga dan 

teman sejawat, dan akhlak mulia dalam 

pergaulan antar jenis.
64

 

Akhlak terhadap sesama makhluk ini 

termasuk dalam akhlak bersikap. Yang 

pertama taat, yakni bertindak melaksanakan 

perintah dan menjuhi larangan disertai niat 

dan keyakinan. Yang kedua sabar, sabar ini 

merupakan pilar kebahagiaan seorang 

muslim. Dengan kesabaran seorang muslim 

akan terjaga dari kemaksiatan, dan tabah 

dalam menghadapi semua cobaan. Ketiga 

optimis, optimis merupakan sikap ingin 

memiliki harapan baik dalam segala hal dan 

cenderung untuk mengharapkan hasil yang 

menyenagkan. Orang yang optimis akan 

menghadapi suatu masalah dengan cara 

yang positif dan produktif. Yang ke empat 

kreatif, yaitu sikap selalu ingin berusaha 

membuat atau menciptakan sesuatu yang 

baru dan bermanfaat bagi dirinya sendiri 

                                                           
 

63
Imam  Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangaun 

Karakter Generasi Muda, 54. 

 
64

Ibid.,54-48. 

52 



53 
 

 

maupun orang lain. Kreatif ini bisa diartikan 

dengan giat bekerja, tekun, rajin berusaha 

dan selalu ingin berkarya. Yang kelima 

inovatif, mau menerima gagasan-gagasan 

baru, memiliki kemampuan beradaptasi 

terhadap perubahan dan selalu berorientasi 

untuk mengejar prestasi.
65

 

c. Faedah mempelajari Akhlak 

1) Meningkatkan derajad manusia 

Perilaku manusia yang baik 

ditunjukkan oleh sifat-sifat dan gerak 

kehidupannya sehari-hari. Manusia sebagai 

individu dan sebagai makhluk sosial, tidak 

berhenti dari berperilaku. Setiap hari, 

perilaku manusia dapat berunah-ubah 

meskipun manusia dapat membantu 

perencanaan untuk bertindak secatra rutin.
66

 

2) Menuntun kepada kebaikan 

Ilmu akhlak bukan sekedar 

memberitahukan mana yang baik dan mana 

yang buruk, melainkan juga mempengaruhi 

dan mendorong kita supaya membentuk 

hidup yang suci dengan memproduksi 
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kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan 

manfaat bagi manusia. 

3) Manifestasi kesempurnaan iman 

Iman yang sempurna akan 

melahirkan kesempurnaan akhlak. Dengan 

perkataan lain keindahan akhlak adalah 

manifestasi dari kesempurnaan iman.  

4) Kebutuhan pokok dalam keluarga 

Sebagaimana halnya makanan, 

minuman, pakaian, dan perumahan 

merupakan kebutuhan material yang primer 

dalam suatu keluarga, maka akhlak adalah 

kebutuhan kebutuhan primer dari segi moral. 

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam 

menegakkan keluarga sejahtera.
67

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

Menurut Abuddin Nata yang ditulis 

dalam bukunya Akhlak Tasawuf 

mengemukakan bahwa indikator yang 

mempengaruhi akhlak adalah: 

1) Menurut aliran nativisme bahwa faktor 

yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor 

pembawaan dari dalam yang bentuknya 
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dapat berupa kecendrungan, bakat, akal, 

dan lain-lain. 

2) Menurut aliran empirisme bahwa factor 

yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor 

dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk 

pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 

3) Menurut aliran konvergensi berpendapat 

pembentukan akhlak dipengaruhi oleh 

faktor internal, yaitu pembawaan si anak, 

dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan 

pembinaan yang dibuat secara khusus, atau 

melalui interaksi dalam lingkungan 

sosial.
68

 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan 

diatas, maka dihasilkan kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

1. Jika tayangan Televisi peserta didik baik maka 

kualitas akhlak peserta didik tinggi. 

2. Jika tayangan Televisi peserta didik kurang baik 

maka kualitas akhlak peserta didik rendah. 

3. Jika penggunaan Internet peserta didik baik maka 

kualitas akhlak peserta didik tinggi. 

4. Jika penggunaan Internet peserta didik kurang baik 

maka kualitas akhlak peserta didik rendah. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian.
69

 Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

tayangan televisi dan internet terhadap akhlak 

siswa di MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo Tahuan Ajaran 2018/2019. 

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

tayangan televisi dan internet terhadap akhlak 

siswa di MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan. Yakni operasionalisasi 

dari metode yang digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan metode 

ilmiah. Tujuan suatu penelitian adalah untuk 

memecahkan suatu masalah.
70

  

Dalam rancangan ini peneliti menggali sejumlah 

fakta yang berada di MTs darul Istiqamah Ngumpul 

Balong ponorogo dengan teknik pengumpulan data 

dokumentasi dan angket dengan menyebar lembar 

pertanyaan atau pernyataan yang akan didisi oleh peserta 

didik.
71

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yang datanya berupa angka-angka. Dalam rancangan 

penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yaitu 

variabel dependen (variabel terikat) dengan dua variabel 

independen (variabel bebas). Variabel pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 
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diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
72

 Variabel dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen 

ada dua yaitu tayangan TV (X1) dan Internet (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel 

dependennya adalah akhlak (y).
73

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajarai dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
74

 Dengan demikian yang dimaksud 

dengan populasi adalah sumber data dalam 

penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak 

dan luas.
75

 Sesuai dengan definisi diatas maka yang 
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menajadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo, yang keseluruhan siswanya 

berjumlah 170 siswa, yang dibagi menjadi 8 kelas 

 

Tabel 1 

Distribusi Populasi Penelitian 

No  Kelas  Jumlah siswa 

1 VII A 26 

2 VII B 18 

3 VII C 20 

4 VIII A 26 

5 VIII B 19 

6 VIII C 15 

7 IX A 22 

8 IX 24 

Total 170 

 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi dasar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan sana, tenaga dan 

waktu, maka peneneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi.
76

 Sebagaimana yang 
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dijelaskan diatas, bahwa sampel terdiri atas subjek 

penelitian (responden) yang menjadi sumber data 

yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik 

penyampelan (teknik sampling).
77

 

Populasi penelitiannya adalah siswa MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo yang 

berjumlah 170. Sebagaimana yang disebutkan 

dalam bukunya Suharsimi Arikunto bahwasanya 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar 

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : a) 

Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan 

dana, b) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari 

setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak 

sedikit data, c) Besar resiko yang ditanggung 

peneliti. 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 

yang menjadi sampel penelitian adalah sebagian 

yang  menjadi anggota di dalam populasi dari 

penelitian. Jadi 25 % dari 170 siswa yang diteliti 

sejumlah 43 siswa, dengan teknik  simple random 

sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak.
 78
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen 

untuk mengumpulkan data.
79

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang tayangan TV pada siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

2. Data tentang internet pada siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

3. Data tentang akhlak siswa pada siswa MTs  Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2 

Kisi-kisi Angket Tayangan TV 

Indikator Nomor Soal 

Positif  (+) Negatif  (-) 

1. Sinetron 

 

2. Animasi 

2,13,14 

 

4, 

1,3,5,6,7,8,9,10,

11,12,15,16,17 

 

Jumlah 4 Soal 13 Soal 

Total 17 Item Soal 
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Tabel 3 

Kisi-kisi Angket Internet 

Indikator 
Nomor Soal 

Positif  (+) Negatif  (-) 

1. Sebagai 

sarana 

permainan 

2. Untuk 

mengirim 

pesan 

3. Sebagai pusat 

pembelajaran 

4. Sebagai 

mesin 

pencari/ 

browsing 

 

 

 

11,12, 

 

 

2,3.4,6,8,10, 

 

7,9, 

 

1,13,15 

 

 

5, 

 

 

 

 

14, 

Jumlah 10 Soal 5 Soal 

Total 15 Soal 

 

Tabel 4 

Kisi-kisi Angket Akhlak 

indikator Nomor Soal 

Positif  (+) Negatif  (-) 

1. Akhlak dalam 

bersikap 

a. Taat 

b. Sabar 

c. Optimis  

 

 

2,3,4,11,12 

7 

1,6 

 

 

5,8,9,10,13 

Jumlah 8 Soal 5 Soal 

total 13 Item Soal 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

ditempuh yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan datanya.
80

 Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner adalah daftar 

pertanyaan tertulis yang memerlukan tanggapan baik 

kesesuaian maupun ketidaksesuaian dari siakp testi. 

Pertanyaan dan pernyataan yang tertulis pada angket 

berdasarkan indicator yang diturunkan pada setiap 

variabel tertentu.
81

 

Dengan demikian kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk diawabnya. 

Adapun pengumpulan data dengan 

menggunakan angket yang mengacu pada skala 

Likert dengan skor sebagai berikut
82

 

Untuk pernyataan positif penyekorannya 

adalah: 

Sangat Setuju : 4 

Setuju : 3 

Tidak Setuju : 2 

Sangat Tidak Setuju : 1 
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 Untuk pernyataan negatif penyekorannya 

adalah: 

Sangat Setuju : 1 

Setuju : 2 

Tidak Setuju : 3 

Sangat Tidak Setuju : 4 

 

2. Dokumentasi 

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi 

adalah pengumpulan data dengan jalan mencatat 

data-data dari dokumen yang sumber datanya 

bersifat tetap dan tidak mudah berubah-ubah. 

Sutrisno hadi dalam dalam masalah ini berpebdapat 

bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi 

adalah “pengumpulan data dengan jalan 

mengumpulkan keterangan-keterangan dari 

dokumen dan catatan mengenai seluk beluk 

obyek.
83

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data yang berupa data siswa yang menjadi objek 

penelitian, visi, misi, struktur organisasi, keadaan 

guru, dan sejarah berdirinya MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitaif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 
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menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
84

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisa data, yakni analisa data pra 

penalitian dan analisa data penelitian. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: Analisa data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode statistik 

dengan teknik analisis linier regresi ganda yaitu sebagai 

berikut:
 

1. Pra penelitian 

a. Uji Validitas  

Instrumen dalam suatu penelitian perlu 

diuji validitas dan  reliabilitasnya. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan  

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti istrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
85

 

Jadi validitas instrumen mengarah pada 

ketepatan instrumen dalam fungsi sebagai alat 

ukur. 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan 

rumus:
86
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑥𝑦−(Σ𝑥)(Σ𝑦) 

  𝑁Σ𝑥2−(Σ𝑥)2  𝑁Σ𝑦2−(Σ𝑦)2 
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦   = Angka indeks korelasi product moment 

Σ𝑥 = Jumlah seluruh nilai 𝑥 

Σ𝑦 = Jumlah seluruh nilai 𝑦 

Σ𝑥𝑦  = Jumlah perkalian antara nilai 𝑥 dan nilai 𝑦 

𝑁     = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan 

koefisien korelasi untuk item pertanyaan yang 

lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy 

dibandingkan dengan nilai rtabel . Apabila nilai rxy  

> rtabel , maka item pertanyaan dinyatakan valid.
87

 

Hasil perhitungan validitas item soal 

instrumen penelitian variabel tayangan TV, 

internet,  dan akhlak siswa dalam penelitian ini, 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 7, 8 

dan 9 Kemudian dari hasil perhitungan tersebut 

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Ibid., 84. 

64 



67 
 

 

Tabel 5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal 

Instrumen 

 

Penilaian tayangan TV 

No Item 

Pertanyaan 
Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0.45397156 0.388 Valid  

2 0.398704 0.388 Valid  

3 0.430035 0.388 Valid  

4 0.272394 0.388 Tidak Valid 

5 0.459592 0.388 Valid  

6 0.423436 0.388 Valid  

7 0.467662 0.388 Valid  

8 0.539188 0.388 Valid  

9 0.427441 0.388 Valid  

10 0.247196 0.388 Tidak Valid 

11 0.414276 0.388 Valid  

12 0.413359 0.388 Valid  

13 0.266657 0.388 Tidak Valid 

14 0.470487 0.388 Valid  

15 0.393223 0.388 Valid  

16 0.513961 0.388 Valid  

17 0.410289 0.388 Valid  
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Tabel 6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal 

Instrumen 

 

Penilaian Internet 

No Item 

Pernyataan 
Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0.472756 0.388 Valid 

2 0.46966 0.388 Valid 

3 0.463757 0.388 Valid 

4 0.388292 0.388 Valid 

5 -0.12158 0.388 Tidak Valid 

6 0.509548 0.388 Valid 

7 0.405235 0.388 Valid 

8 0.484138 0.388 Valid 

9 0.500679 0.388 Valid 

10 0.393956 0.388 Valid 

11 0.544145 0.388 Valid 

12 0.562061 0.388 Valid 

13 -0.20214 0.388 Tidak Valid 

14 0.444828 0.388 Valid 

15 0.448882 0.388 Valid 
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Tabel 7 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal 

Instrumen 

Penilaian Akhlak 

No Item 

Pernyataan 
Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0.432845 0.388 Valid 

2 0.508899 0.388 Valid 

3 0.448943 0.388 Valid 

4 0.442531 0.388 Valid 

5 0.161354 0.388 Tidak valid 

6 0.450979 0.388 Valid 

7 0.444896 0.388 Valid 

8 0.406547 0.388 Valid 

9 0.420735 0.388 Valid 

10 0.43844 0.388 Valid 

11 0.510579 0.388 Valid 

12 0.705483 0.388 Valid 

13 0.453222 0.388 Valid 

 

Pada uji validitas instrument ini peneliti 

mengambil sampel sebanyak 26 responden. Dari 

hasil perhitungan validitas item instrument 

terhadap 17 item soal variabel tayangan TV, 

ternyata terdapat 14 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu item nomer 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,10,11, 

13, 14, 15,16,17 Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket untuk uji validitas tayangan TV 

dapat dilihat di lampiran 8 
88
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Untuk variabel Internet, dari jumlah 15 

item soal, ada 13 item soal yang valid yaitu item 

nomer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1314, 15. 

Kemudian untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas variabel Internet dapat dilihat 

di lampiran 10.
89

 

Untuk variabel akhlak siswa, dari jumlah 

13 item soal, ada 12 item soal yang valid yaitu 

item nomer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Kemudian untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas variabel akhlak siswa dapat 

dilihat di lampiran 12 
90

 

b. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas instrument, 

dalam penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency, dengan cara mencobakan instrumen 

sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis 

dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen
91

 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrument ini adala 

teknik belah dua (Split Half) yang dianalisis 

dengan rumus Spearman Brown dibawah ini: 

𝑟𝑖 =
2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

                                                           
89

 Lampiran 10. 
90

Lampiran 12.  
91

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R 

& D (Bandung: Alfabeta, 2006),
 
131-132.
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Keterangan:  

ri  = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb  = korelasi product moment antara 

belahan pertama dan kedua 

Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk keperluan itu, maka butir-butir 

instrument di belah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrument ganjil dan kelompok 

genap, selanjutnya skor data tiap kelompok itu 

disusun sendiri, dan skor butirnya ditambahkam 

sehingga menghasilkan skor total, selanjutnya 

skor total antara kelompok ganjil dan genap 

dicari korelasinya.
92

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas yang 

peneliti lakukan diketahui nilai reliabilitas 

instrument variabel tayangan TV dapat dilihat 

pada lampiran 10, sedangakan perhitungan 

Internet dapat dilihat pada lampiran 11, dan 

perhitungan akhlak siswa dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Dari hasil perhitunagn reabilitas dalam 

lampiran diketahui nilai, reabilitas variabel 

tayangan Tv adalah adalah 0,803
93

 kemudian di 

konsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,388.
94

 Karena 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & 

D, 135-136. 
93

 Lampiran 13. 
94

 Lampiran 16. 
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rhitung > dari rtabel maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel. 

Untuk variabel internet, dapat diketahui 

nilai realibilitas adalah 0,809
95

 kemudian 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,388.
96

 Karena 

rhitung > rtabel maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel. 

Sedangkan untuk variabel akhlak, dapat 

diketahui  nilai reliabilitas adalah 0,803
97

  

kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,388.
98

 Karena 

rhitung  >  rtabel maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kuntitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diujikan.
99

 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil 

penelitian adalah: 
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 Lampiran 14. 
96

 Lampiran 16.  
97

 Lampiran 15.  
98

 Lampiran 16. 
99

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 207 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah 

membuat grafik distribusi frekuensi data. 

Mengingat kesederhanaan tersebut, maka 

pengujian normalitas data sangat tergantung pada 

kemampuan dalam mencermati plotting data. Jika 

jumlah data cukup banyak dan penyebarannya 

tidak 100% normal (tidak normal sempurna), 

maka kesimpulan  yang ditarik kemungkinan 

salah.
100

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Uji Lilliefors: 

Mx =  
∑𝑓𝑥

𝑛
     

SDx = 𝑖 
∑𝑓𝑥²

𝑛
−   

∑𝑓𝑥

𝑛
 ² 

𝑍 =
x −  µ

σ
 

 

b. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisa data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1 dan 2 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana berganda. Hubungan antara satu 

variabel terikat dengan satu variabel bebas dapat 

dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
101

  

                                                           
100

 Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2014), 210.  
101

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 123. 
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y = β0+β1x+€  (model untuk populasi) 

 

ˆy= b0 + b1 𝒙  (model untuk sampel) 

1) Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

 b1 =  
 ∑ X1Y𝑛

𝑖=1  −𝑛𝑥𝑦    

  X1
2𝑛

𝑖=1
 −𝑛𝑥 2

 

 𝑏0 = 𝑦 − b1 𝑥          
2) Uji Signifikansi Model dalam Anilisis 

Regresi Linier Sederhana 

Uji overall pada regresi linier 

sederhana dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas yang ada dalam 

model mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap variabel terikat. Berikut adalah uji 

overall pada analisis regresi linier 

sederhana: 

Hipotesis: 

H0 : 𝛽1 = 0 

H1 : 𝛽1 ≠ 0 

Tabel 8 

Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of 

Variance) 
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Daerah penolakan:  Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak H0  bila Fhitung > Fα(1;n-2) 

3) Menghitung Koefiien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus: 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

R
2 

=  koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar 

nilai tengah yang dapat dijelaskan 

oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen). 

c. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel 

Bebas 

Teknik analisa data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 3 menggunakan 

rumus analisis regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas. Adapun beberapa yang harus 

dipenuhi diantaranya:       1) Variabel yang dicari 

hubungan fungsionalnya mempunyai data yang 

berdistribusi normal, 2) Variabel terikat/dependen 

harus random sedangkan variabel 

bebas/independen tidak random, 3) Variabel yang 

dihubungkan mempunyai pasangan sama dari 

subyek yang sama pula, 4) Variabel yang 

dihubungkan mempunyai skala data minimal 

interval (interval/rasio). Hubungan antara satu 

variabel terikat dengan dua variabel bebas dapat 

dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
102
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y = β0+β1x1+β2x2+€  (model untuk populasi)
 

 

ˆy= b0 + b1x1 + b2x2  (model untuk sampel) 

1) Nilai b0, b1, b2 dapat dicari dengan rumus: 

b1  =  
 ∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋1 𝑌

𝑛
𝑖=1  − ∑ 𝑋2 𝑌

𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋1 𝑋2

𝑛
𝑖=1  

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1   ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  − ∑ 𝑋1 𝑋2
𝑛
𝑖=1  

2  

b2  =  
 ∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋2 𝑌

𝑛
𝑖=1  − ∑ 𝑋1 𝑌

𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋1 𝑋2

𝑛
𝑖=1  

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1   ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  − ∑ 𝑋1 𝑋2
𝑛
𝑖=1  ²

   

b0 =  
∑ 𝑦−𝑏1   

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥1−𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
                

Dimana:      

∑ 𝑋1
2 𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥1 −
 ∑ 𝑋1 

𝑛
𝑖=1  ²

𝑛
  𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋2
2 𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥2 −
 ∑ 𝑋2 

𝑛
𝑖=1  ²

𝑛
    𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋1 𝑋2
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥1 𝑥2  −

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋2 

𝑛
𝑖=1  

𝑛
  𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋2 𝑌
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥2 𝑦  −

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑦 

𝑛
𝑖=1  

𝑛
  𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑌2𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑦2 −

 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1  ²

𝑛
    𝑛

𝑖=1  

2) Uji Signifikansi Model Dalam Analisis 

Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel 

Bebas 

Uji overall pada regresi linier 

berganda dilakukan untuk mengetahui apakah 

seluruh variabel bebas yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 

variabel terikat. Berikut adalah uji overall 

pada analisis regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas: 
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Hipotesis: 

H0 : 𝛽1 =  𝛽2 = 0 

H1 = minimal ada satu, 𝛽1 ≠ 0 untuk i= 1, 2 

Tabel 9 

Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of 

Variance) 

 

Daerah penolakan: 

Tolak H0  bila Fhitung > Fα(p;n-p-1)
103

  

3) Menghitung Koefiien Determinasi (R
2
)
104

 

Dengan rumus: 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
  

Dimana: 

R
2 

= koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di 

sekitar nilai tengah yang dapat 

dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen). 
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104
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MTs Darul Istiqamah  

Madrasah TsanawiyahDarul Istiqomah adalah 

lembaga pendidikan islam yang didirikan oleh Drs. 

K. Imam Zainuddin pada tanggal 17 Ramadhan 1410 

H oleh yayasan Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo. 

Pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok 

pesantren Darul Istiqomah memadukan kurikulum 

pondok modern Darussalam Gontor dan kurikulum 

kementerian agama republik Indonesia. Dimana 

kurikulum ini sangat sesuai dengan kemampuan 

anak didik. Lembaga ini dikelola oleh tenaga yang 

profesional dan sudah tersertifikasi sesuai dengan 

bidangnya masing – masing. Proses pembelajaran 

yang ada di pondok pesantren Darul Istiqomah 

dilaksanakan pada pagi hari. 

Kegiatan ekstra yang ada di lembaga ini 

mengacu pada pengembangan bakat dan minat santri 

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman. Ternyata kegiatan ini telah 

dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat. Pondok 

pesantren darul istiqomah telah meluluskan santri 
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yang mempunyai potensi yang berkualitas bagi 

dirinya maupun masyarakat.
105

 

2. Letak Geografis MTs Darul Istiqamah 

Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah berada 

dibawah naungan Kementerian Agama yang berada 

di dukuh Wotan Desa Ngumpul Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. Madrasah Tsanawiyah Darul 

Istiqamah jauh dari keramaian sebab terletak di 

Ponorogo bagian selatan, kurang kebih 15 km dari 

pusat kota. Adapun batas-batas desa Ngumpul 

sebagai berikut: 

a. Sebelah barat        : Desa Jonggol 

b. Sebelah utara        : Desa Poko 

c. Sebelah timur       : Desa Dadapa 

d. Sebelah selatan     : Desa Sumberjo
106

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MTs Darul Istiqamah 

 Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah 

merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai 

visi, misi, dan tujuan dalam menyelenggarakan 

aktifitasnya. Adapun visi, misi, dan tujuan MTs 

Darul Istiqamah sebagai berikut: 

a. Visi 

Terbentuknya santri yang tekun ibadah 

berwawasan luas 

 

                                                           
105

Lampiran 17. 
106

Lampiran 18. 
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b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, MTs 

Darul Istiqamah mempunyai misi sebagai berikut: 

1) Membimbing santri untuk menjadi manusia 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berbudi luhur, terampil, berpikiran 

bebas, serta berwawasan luas. 

2) Menyelenggarakan kegiatan proses belajar 

pembelajaran secara efektif dan efisien yang 

berakar pada norma dan budaya bangsa 

Indonesia. 

3) Mempersiapkan santri profesional 

dibidangnya dan menanamkan semangat jiwa 

wirausaha serta memiliki keunggulan profesi, 

mutu dan orientasi masa depan. 

4) Menjalankan kegiatan belajar pembelajaran 

dengan komitmen tinggi dan kerja sama 

pihak yang melibatkan internal maupun 

eksternal dan merasa penuh tanggung jawab. 

5) Mencetak santri yang mandiri  

6) Memiliki Jiwa berdikari  

7) Keikhlasan 

8) Kesederhanaan 

9) Berguna bagi nusa, bangsa dan Negara ( 

Khoirunnasi Anfa‟uhum Linnasi ) 

c. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh MTs Darul 

Istiqamah adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pembiasaan mengaji (tadarus) 

dan shalat duha. 
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2) Mengadakan pembinaan terhadap peserta 

didik, guru, dan  karyawan secara 

berkelanjutan. 

3) Mengadakan jam tambahan pada pelajaran 

tertentu. 

4) Mengintensifkan komunikasi dan kerja sama 

dengan orang tua dan  pelaporan kepada 

orang tua secara berkala. 

5) Kerja sama dengan orang tua / masyarakat 

yang di wujudkan dengan kegiatan: usrah 

(kekeluargaan), membangun fasilitas 

pendidikan. 

6) Pengaturan situasi lingkungan dan tata kerja 

serta pelayanan yang baik kepada pihak 

pengguna / masyarakat. 

7) Meningkatkan kualitas pengelolaan 

lingkungan di dalam kawasan madrasah 

untuk mencapai sarana pendukung 

pengelolaan lingkungan sekolah dengan 

sanitasi yang baik, pencahayaan kelas yang 

memadai dan pohon teduh yang rindang. 

8) Membentuk tim kesenian, tim olahraga yang 

di bina secara berkelanjutan. 

9) Pengadaan buku penunjang dan buku 

perpustakaan. 

10) Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak 

DEPAG, DIKNAS dan Instansi terkait 

lainnya. 

11) Kerjasama dengan Diknas, Diknas kesehatan, 

atau pihak lain untuk terwujudnya penerapan 
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gizi seimbang bagi warga sekolah dan 

pelaksanaan program sekolah sehat, hijau dan 

produktif. 

12) Kerja sama kegiatan berbasis partisipasif 

meliputi program kegiatan: ekstra 

kurikuler/kulikuler bidang lingkungan hidup 

melalui wadah pramuka, dll. 

13) Membangun kemitraan dalam pengembangan 

pendidikan dengan  bank dunia usaha.
107

 

4. Sarana dan Prasarana MTs Darul Istiqamah 

a. Sarana  

1) Buku Teks : 448 buku 

2) Buku penunjang : 587 buku 

3) Buku bacaan  : 123 buku 

4) Komputer : 12 unit 

b. Prasarana pendidikan 

1) Ruang kepala sekolah : 1 ruang 

2) Ruang guru : 1 ruang 

3) Lap Komputer  : 1 ruang 

4) Lap IPA : 1 ruang 

5) Aula  : 1 ruang 

6) Masjid putra : 1 ruang 

7) Masjid putri  : 2 ruang 

8) Asrama putra : 1 ruang 

9) Asrama putri : 1 ruang 

10) Sanggar seni dan Pramuka: 1 ruang 

11) Ruang kelas : 25 ruang 

12) Kamar mandi/WC :  8 ruang.  

Dapat dilihat di lampiran 20.
108
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Lampiran 19. 
108

Lampiran 20. 
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5. Keadaan Guru dan Siswa Mts Darul Istiqamah 

a. Kedaan Guru 

Guru memiliki peran yang sangat penting 

dalam dalam proses pendidikan. Maka dari itu, 

keadaan guru harus diperhatikan. Jumlah guru di 

MTs Darul Istiqamah sebanyak 42. Dengan latar 

belakang pendidikan sebagai berikut: 

1) Sarjana SI Pendidikan : 32 orang 

2) SLTA : 1 orang  

3) D3 Pendidikan  : 7 orang 

4) S2 : 1 orang  

5) Yang sedang menempuh SI : 1 orang. 

Adapun datanya dapat dilihat pada lampiran 

21.
109

 

b. Keadaan Siswa 

Siswa adalah salah satu komponen yang 

sangat penting dalam proses pendidikan jumlah 

siswa di MTs Darul Istiqamah Tahun Pelajaran 

2018/2019 sebanyak 170 siswa.Struktur 

Organisasi MTs Darul Istiqamah  

Susunan struktur organisasi Madrasah 

Tsanawiyah Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Kepala sekolah  : Sukarno S.Pd.I 

Waka Humas  : Siti Mu'awanah, S.Ag 

Kurikulum   : M. Ubaidillah, S.Ag 
                                                           

109
Lampiran 21. 
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Waka Sarana Prasarana : Umar Syahid S.Pd. 

Bendahara sekolah : Faidah Yunika Sari,S.E 

Kepala Tata Usaha :  Purwati, S.Pd 

Wali Kelas 

a. Wali Kelas VII A :  Siti Nurhidayati Mualifah, S.Pd 

b. Wali Kelas VII B : Faidah Yunika Sari,S.E 

c. Wali Kelas VII C :  Syahril Syidiq S.Pd. M.Pd.I 

d. Wali Kelas VIII A : Febriana Yuan, S. Pd 

e. Wali Kelas VIII B : Hadi Nugraha, S.Pd 

f. Wali Kelas VIII C : Purwati, S.Pd 

g. Wali Kelas IX A : Imam Ma'ruf, S.Pd 

h. Wali Kelas IX B  : Anas Ma‟ruf, S.Pd.I 

i. Wali Kelas IX C : Naghuri Muslim, BA.  

Adapun datanya dapat dilihat pada lampiran 

21.
110

 

6. Struktur Organisasi MTs Darul Istiqamah 

Struktur organisasi dalam suatu perkumpulan 

atau lembaga sangat penting keberadaannya. Hal ini 

akan mempermudah pelaksanaan program yang telah 

direncanakan. Di samping itu untuk menghindari 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antara 

personil sekolah, sehingga tugas yang dibebankan, 

kepada tiap-tiap personil dapat berjalan dengan 

lancar dan mekanisme kerja dapat diketahui dengan 

mudah. Untuk mengetahui struktur organisasi di 

MTs Darul Istiqamah dapat dilihat di lampiran 22.
111
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 Lampiran 21. 
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Lampiran 22. 
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Tayangan TV di MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai tayangan 

TV peneliti menggunakan metode angket langsung, 

yaitu angket yang dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek peneliti adalah siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo dengan 

jumlah 43 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban tayangan TV 

MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogodengan skor tertinggi 51 dan skor terendah 

29,  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10 

Skor Jawaban Angket Tayangan TV MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

No 

Tingkat 

Tayangan 

TV 

Frekuensi Presentase 

1 51 1 2,3255813953 

2 50 1 2,3255813953 

3 49 2 4,6511627907 

4 48 3 6,976744186 

5 47 1 2,3255813953 

6 45 2 4,6511627907 

7 44 3 6,976744186 

8 43 3 6,976744186 

9 42 6 13,953488372 

10 41 2 4,6511627907 
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No 

Tingkat 

Tayangan 

TV 

Frekuensi Presentase 

11 40 5 11,627906977 

12 39 2 4,6511627907 

13 38 6 13,953488372 

14 35 3 6,976744186 

15 34 1 2,3255813953 

16 33 1 2,3255813953 

17 29 1 2,3255813953 

Total 708 43 100% 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket 

dari seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 

23.
112

 

2. Deskripsi Data Tentang Internet  Siswa di MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

 Untuk mendapatkan data mengenai internet 

peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu 

angket yang dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek penelitian adalah siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo dengan 

jumlah 43 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket internet 

siswa MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo dengan skor tertinggi 49 dan skor 

terendah27, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 11 

Skor Jawaban Angket Internet siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

No 
Tingkat 

Internet 
Frekuensi Presentase 

1 49 1 2,3255813953 

2 47 2 4,6511627907 

3 46 2 4,6511627907 

4 45 2 4,6511627907 

5 44 6 13,953488372 

6 43 3 6,976744186 

7 42 2 4,6511627907 

8 41 1 2,3255813953 

9 40 3 6,976744186 

10 39 5 11,627906977 

11 38 1 2,3255813953 

12 37 4 9,3023255814 

13 36 2 4,6511627907 

14 35 5 11,627906977 

15 34 2 4,6511627907 

16 32 1 2,3255813953 

17 27 1 2,3255813953 

Total 675 43 100 % 

Secara terperinci pensekoran jawaban angket 

dari seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 

24.
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3. Deskripsi Data Tentang Akhlak Siswa di MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

 Untuk mendapatkan data mengenai akhlak 

siswapeneliti menggunakan metode angket langsung, 

yaitu angket yang dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek penelitian adalah siswa MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo dengan 

jumlah 43 siswa.  

Adapun hasil skor jawaban angket akhlak 

siswaMTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo dengan skor tertinggi 44dan skor 

terendah28, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 

Skor Jawaban Angket Akhlak MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

No 
Akhlak 

Siswa 
Frekuensi Presentase 

1 44 2 4,6511627907 

2 43 1 2,3255813953 

3 42 3 6,976744186 

4 41 3 6,976744186 

5 39 2 4,6511627907 

6 38 5 11,627906977 

7 37 4 9,3023255814 

8 36 2 4,6511627907 

9 35 3 6,976744186 

10 34 3 6,976744186 

11 33 4 9,3023255814 

12 32 5 11,627906977 
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No 
Akhlak 

Siswa 
Frekuensi Presentase 

13 31 3 6,976744186 

14 29 1 2,3255813953 

15 28 2 4,6511627907 

Total  542 43 100 % 

Secaraterperinci pensekoran jawaban angket 

dari seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 

25.
114

 

 

C. Uji  Normalitas (Uji Asumsi) 

Sebelum menggunakan rumus statistika perlu 

mengetahui asumsi yang digunakan dalam penggunaan 

rumus. Dengan mengetahui asumsi dasar dalam 

menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih 

bijak dalam penggunaannya dan penghitungannya. 

Diwajibkan melakukan uji asumsi/persyaratan tersebut 

agar dalam penggunaan rumus tersebut dan hasil yang 

didapatkan tidak menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku. Uji persyaratan ini berlaku untuk penggunaan 

rumus parametrik yang datanya diasumsikan normalitas. 

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan 

adalah rumus Liliefors.
115

  Maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Untuk melihat hasil perhitungan normalitas 

dengan N = 43 dan taraf signifikan 5%, maka diperoleh 
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 Lampiran 25. 
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 Retno Widyaningrum, Statistik edisi revisi (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2014), 105. 
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angka pada tabel Liliefors
116

 adalah 0,886/√43 = 

0,1351137333 dibulatkan menjadi 0,135. Maka kriteria 

pengujian tolak H0 jika Lmaksimum ≥ Ltabel. Di dapat hasil 

uji normalitas seperti tabel di bawah ini.
117

 

Tabel 13 

Uji Normalitas Masing-Masing Variabel 

Variabel Uji Normalitas Keterangan 

Tayangan TV 
Lmaksimum< Ltabel 

(0,080< 0,135) 

Data berdistribusi 

normal 

Internet 
Lmaksimum< Ltabel 

(0,085< 0,135) 

Data berdistribusi 

normal 

Akhlak siswa 
Lmaksimum< Ltabel 

(0,104<0,135) 

Data berdistribusi 

normal 

 

D. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis) 

1. Analisis Data Tentang Pengaruh Tayangan TV 

Terhadap Akhlak Siswa di MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo 

Untuk menganalisis data ini maka dengan 

menggunakan beberapa langkah-langkah yaitu: 
118
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Lampiran 27. 
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 123-127. 
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a. Membuat tabel perhitungan regresi 

Tabel 14 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi 

Sederhana 

No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

1 48 42 2016 2304 1764 

2 45 38 1710 2025 1444 

3 40 38 1520 1600 1444 

4 41 38 1558 1681 1444 

5 43 42 1806 1849 1764 

6 38 35 1330 1444 1225 

7 29 32 928 841 1024 

8 38 38 1444 1444 1444 

9 34 28 952 1156 784 

10 35 31 1085 1225 961 

11 38 28 1064 1444 784 

12 38 33 1254 1444 1089 

13 42 44 1848 1764 1936 

14 40 42 1680 1600 1764 

15 43 35 1505 1849 1225 

16 50 37 1850 2500 1369 

17 48 36 1728 2304 1296 

18 40 34 1360 1600 1156 

19 39 38 1482 1521 1444 

20 38 31 1178 1444 961 

21 44 29 1276 1936 841 

22 45 32 1440 2025 1024 

23 33 34 1122 1089 1156 

24 42 33 1386 1764 1089 

25 42 34 1428 1764 1156 
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No 

Responden 
X1 Y X1Y X1

2
 Y

2
 

26 42 37 1554 1764 1369 

27 39 31 1209 1521 961 

28 42 36 1512 1764 1296 

29 35 32 1120 1225 1024 

30 51 39 1989 2601 1521 

31 44 35 1540 1936 1225 

32 44 33 1452 1936 1089 

33 40 32 1280 1600 1024 

34 47 33 1551 2209 1089 

35 35 32 1120 1225 1024 

36 38 41 1558 1444 1681 

37 40 43 1720 1600 1849 

38 41 37 1517 1681 1369 

39 49 39 1911 2401 1521 

40 49 44 2156 2401 1936 

41 48 41 1968 2304 1681 

42 42 37 1554 1764 1369 

43 43 41 1763 1849 1681 

TOTAL 1782 1545 64424 74842 56297 

 

b. Menghitung nilai x  

𝑥  = 
∑𝑥

𝑛
 = 

1782

43
 = 41,441860465 

c. Menghitung nilai 𝑦  

𝑦  = 
∑𝑦

𝑛
 = 

1545

43
 = 35,930232558 

d. Menghitung nilai b1 

b1  = 
(∑𝑥𝑦 )−𝑛 .𝑥𝑦    

(∑ 2)−𝑛𝑥 𝑥 2
 =  64424  −43. 41,441860465  .(35,930232558 )

 74842  −43.(41,441860465 )2
 

 



93 
 

 

  = 
64424−64027 ,674418

74842−73849,395348
 

  = 
396,325582

992,604652
 

  = 0,3992783846 

 

e. Menghitung nilai bo 

bo = 𝑦 –b1𝑥 = 35,930232558 - 0,3992783846 x 

41,441860465 

= 35,930232558– 16,546839101 

= 19,383393457 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi 

linier sederhana 

Y = b0 + 𝑏1x =  19,383393457+0,3992783846 x 

g. Setelah menemukan model persamaan regresi 

linier sederhana kemudian melakukan uji 

signifikansi model dengan langkan sebagai 

berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR  =  (bo∑𝑦 + b1∑𝑥𝑦) –  
(∑𝑦)2

𝑛
 

 = (19,383393457x 1545 + 

0,3992783846 x 64424) – 
(1545 )2

43
 

 =  (29947,342891 + 25723,110649) – 

55512,209302 

 =  55670,45354 – 55512,209302 

 =  158,244238 
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2) Menghitung nilai SSE 

SSE  =∑𝑦2 – (bo∑𝑦 + b1∑𝑥𝑦) 

 = 56297– (19,383393457x 1545 + 

0,3992783846 x 64424) 

 =  56297– (29947,342891 + 25723,110649) 

 =  56297 – 55670,45354 

 =  626,54646 

 

3) Menghitung nilai SST 

SST  = SSR + SSE 

= 158,244238+ 626,54646 

= 784,790698 

 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR  = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

= 
158,244238

1
 

= 158,244238 

 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE   = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

= 
626,54646

𝑛−2
 

= 
626,54646

41
 

= 15,281620976 

 

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel Anova. 
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Tabel 15 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

 
7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0  :β1 ≠ 0Tayangan TV tidak berpengaruh 

terhadap akhlak siswa. 

H1  :β1 = 0Tayangan TV berpengaruh terhadap 

akhlak siswa 

Daerah penolakan : 

F hitung =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

= 
158,244238

15,281620976
 

= 10,355199769 

8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(2;n-2) = F0,05 (2;41) = 3,23 

Ftabel dapat dilihat pada lampiran29.
119

 

9) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di 

atas, maka: 

Fhitung  (10,36) > Ftabel (3,23) maka Ho ditolak 

artinya tayangan TV (x1)  berpengaruh 

terhadap akhlak siswa (y). 

                                                           
119

 Lampiran 29. 

95 



96 
 

 

h. Menginterpretasikan parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, 

didapatkan persamaan / model regresi linier 

sederhananya adalah: 

𝑦  = bo + b1x 

𝑦  =  19,383393457 + 0,3992783846 x 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

ketika tayangan TV baikmaka akhlaknya 

semakin baik dan sebaliknya. 

i. Menghitung determinasi (R
2
) 

R
2
 = 

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

R
2
 = 

158,244238

784,790698
 x 100% 

R
2  

= 0,2016387789x 100% 

R
2 

= 20,16387789% = 20,16% (dibulatkan) 

Sisa = 100% - 20,16% 

= 79,84% 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R
2
) di atas, didapatkan nilai sebesar 

20,16%, artinya tayangan TV berpengaruh 

sebesar20,16% terhadap akhlak siswaMTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo, dan 

79,84% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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2. Analisis Data Tentang Pengaruh Internet 

Terhadap Akhlak Siswa di MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo 

Untuk menganalisis data ini maka dengan 

menggunakan beberapa langkah-langkah yaitu:
120

 

a. Membuat tabel perhitungan analisis regresi  

Tabel 16 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi 

No 

Responden 
X2 Y x2y X2

2
 Y

2
 

1 40 42 1680 1600 1764 

2 37 38 1406 1369 1444 

3 44 38 1672 1936 1444 

4 39 38 1482 1521 1444 

5 35 42 1470 1225 1764 

6 43 35 1505 1849 1225 

7 37 32 1184 1369 1024 

8 35 38 1330 1225 1444 

9 37 28 1036 1369 784 

10 34 31 1054 1156 961 

11 27 28 756 729 784 

12 40 33 1320 1600 1089 

13 46 44 2024 2116 1936 

14 47 42 1974 2209 1764 

15 47 35 1645 2209 1225 

16 44 37 1628 1936 1369 

17 49 36 1764 2401 1296 
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 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 123-127. 
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No 

Responden 
X2 Y x2y X2

2
 Y

2
 

18 32 34 1088 1024 1156 

19 35 38 1330 1225 1444 

20 34 31 1054 1156 961 

21 42 29 1218 1764 841 

22 44 32 1408 1936 1024 

23 37 34 1258 1369 1156 

24 39 33 1287 1521 1089 

25 39 34 1326 1521 1156 

26 44 37 1628 1936 1369 

27 38 31 1178 1444 961 

28 39 36 1404 1521 1296 

29 35 32 1120 1225 1024 

30 45 39 1755 2025 1521 

31 45 35 1575 2025 1225 

32 41 33 1353 1681 1089 

33 36 32 1152 1296 1024 

34 36 33 1188 1296 1089 

35 35 32 1120 1225 1024 

36 43 41 1763 1849 1681 

37 39 43 1677 1521 1849 

38 40 37 1480 1600 1369 

39 44 39 1716 1936 1521 

40 46 44 2024 2116 1936 

41 43 41 1763 1849 1681 

42 42 37 1554 1764 1369 

43 44 41 1804 1936 1681 

TOTAL 1718 1545 62153 69580 56297 
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b. Menghitung nilai 𝑥  

𝑥  = 
∑𝑥

𝑛
 = 

1718

43
 = 39,953488372 

c. Menghitung nilai 𝑦  

𝑦  = 
∑𝑦

𝑛
 = 

1545

43
 = 35,930232558 

d. Menghitung nilai b1 

b1 = 
(∑𝑥𝑦 )−𝑛 .𝑥𝑦    

(∑ 2)−𝑛𝑥 𝑥 2
 = 

 62153  −43. 39,953488372  .(35,930232558 )

 69580  −43.(39,953488372 )2  

 = 
62153−61728 ,139535

69580−68640 ,093023
 

 = 
424,860465

939,906977
 

  = 0,4520239507 

e. Menghitung nilai bo 

bo = 𝑦 –b1𝑥 = 35,930232558– 0,4520239507x 39,953488372 

= 35,930232558 – 18,059933658 

= 17,8702989 

f. mendapatkan model atau persamaan regresi 

linier sederhana 

Y = b0 + 𝑏1x  = 17,8702989 + 0,4520239507x 

g. setelah menemukan model persamaan regresi 

linier sederhana kemudian melakukan uji 

signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR  =  (bo∑𝑦 + b1∑𝑥𝑦) –  
(∑𝑦)2

𝑛
 

  (17,8702989x 1545 + 0,4520239507 x 

62153) – 
(1545)2

43
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= (27509,6118 + 28094,644608) – 

55512,209302 

= 55704,256408 – 55512,209302 

=  192,047106 

 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE  = ∑𝑦2 – (bo∑𝑦 + b1∑𝑥𝑦) 

  = 56297– (17,8702989x 1545 + 

0,4520239507 x 62153) 

 = 56297– (27609,6118 + 

28094,644608) 

  =  56297 – 55704,256408 

 = 592,743592 

 

3) Menghitung nilai SST 

SST   = SSR + SSE 

= 192,047106+ 592,743592 

= 784,790698 

 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR   = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

= 
192,047106

1
 

= 192,047106 

 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE  = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

 = 
592,743592

𝑛−2
 

 = 
592,743592

41
 = 14,45716078 
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6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel Anova 

Tabel 17 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

 
7) Menghitung Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0  : β1 ≠ 0 internet tidak berpengaruh 

terhadap akhlak siswa. 

H1  :β1 = 0 internet berpengaruh terhadap 

akhlak siswa. 

Daerah penolakan : 

F hitung =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

= 
192,047106

14,45716078
 

 = 13,283874263 

8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(2;n-2) = F0,05 (2;41) =3,23 

Ftabel = dapat dilihat pada lampiran29.
121

 

9) Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana di 

atas, maka: 
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 Lampiran 29. 
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Fhitung  (13,28) > Ftabel (3,23) maka Ho 

ditolak artinya internet(x2) berpengaruh 

terhadap akhlak siswa (y). 

h. Menginterpretasikan parameter model. 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, 

didapatkan persamaan / model regresi linier 

sederhananya adalah: 

𝑦  = bo + b1x 

𝑦  = 17,8702989 + 0,4520239507x 

Dari model tersebut dapat diketahui 

bahwa penggunaan internet akan semakin baik 

apabila akhlak di tingkatkan dan sebaliknya. 

i. Menghitung determinasi (R
2
) 

R
2
 = 

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

R
2
 = 

192,047106

784,790698
 x 100% 

R
2  

=  0,2447112415 x 100% 

R
2 

= 24,47112415% = 24,47 % (dibulatkan) 

Sisa = 100% - 24,47% 

 =75,53% 

 Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R
2
) di atas, didapatkan nilai 

sebesar24,47%, artinya internet berpengaruh sebesar 

24,47% terhadap akhlak siswa di MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong  Ponorogo, dan 75,53% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 
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3. Analisis Data Tentang Pengaruh Tayangan TV 

dan Internet Terhadap Akhlak Siswa di MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

Untuk menganalisis data ini maka dengan 

menggunakan beberapa langkah-langkah yaitu:
122

 

a. Membuat tabel perhitungan 

Tabel 18 

Tabel Perhitungan Analisis Regresi Berganda 
NO Res X1 X2 Y X1Y X12 X2Y X22 Y2 X1X2 

1 48 40 42 2016 2304 1680 1600 1764 1920 

2 45 37 38 1710 2025 1406 1369 1444 1665 

3 40 44 38 1520 1600 1672 1936 1444 1760 

4 41 39 38 1558 1681 1482 1521 1444 1599 

5 43 35 42 1806 1849 1470 1225 1764 1505 

6 38 43 35 1330 1444 1505 1849 1225 1634 

7 29 37 32 928 841 1184 1369 1024 1073 

8 38 35 38 1444 1444 1330 1225 1444 1330 

9 34 37 28 952 1156 1036 1369 784 1258 

10 35 34 31 1085 1225 1054 1156 961 1190 

11 38 27 28 1064 1444 756 729 784 1026 

12 38 40 33 1254 1444 1320 1600 1089 1520 

13 42 46 44 1848 1764 2024 2116 1936 1932 

14 40 47 42 1680 1600 1974 2209 1764 1880 

15 43 47 35 1505 1849 1645 2209 1225 2021 

16 50 44 37 1850 2500 1628 1936 1369 2200 

17 48 49 36 1728 2304 1764 2401 1296 2352 

18 40 32 34 1360 1600 1088 1024 1156 1280 

19 39 35 38 1482 1521 1330 1225 1444 1365 

20 38 34 31 1178 1444 1054 1156 961 1292 

21 44 42 29 1276 1936 1218 1764 841 1848 

22 45 44 32 1440 2025 1408 1936 1024 1980 

23 33 37 34 1122 1089 1258 1369 1156 1221 

24 42 39 33 1386 1764 1287 1521 1089 1638 

25 42 39 34 1428 1764 1326 1521 1156 1638 

26 42 44 37 1554 1764 1628 1936 1369 1848 

27 39 38 31 1209 1521 1178 1444 961 1482 

28 42 39 36 1512 1764 1404 1521 1296 1638 

29 35 35 32 1120 1225 1120 1225 1024 1225 

30 51 45 39 1989 2601 1755 2025 1521 2295 
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 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 123-128. 

103 



104 
 

 

NO Res X1 X2 Y X1Y X12 X2Y X22 Y2 X1X2 

31 44 45 35 1540 1936 1575 2025 1225 1980 

32 44 41 33 1452 1936 1353 1681 1089 1804 

33 40 36 32 1280 1600 1152 1296 1024 1440 

34 47 36 33 1551 2209 1188 1296 1089 1692 

35 35 35 32 1120 1225 1120 1225 1024 1225 

36 38 43 41 1558 1444 1763 1849 1681 1634 

37 40 39 43 1720 1600 1677 1521 1849 1560 

38 41 40 37 1517 1681 1480 1600 1369 1640 

39 49 44 39 1911 2401 1716 1936 1521 2156 

40 49 46 44 2156 2401 2024 2116 1936 2254 

41 48 43 41 1968 2304 1763 1849 1681 2064 

42 42 42 37 1554 1764 1554 1764 1369 1764 

43 43 44 41 1763 1849 1804 1936 1681 1892 

TOTAL 1782 1718 1545 64424 74842 62153 69580 56297 71720 

 

b. Menghitung∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1  

 𝑋1
2 =   𝑥1

(∑ 𝑥1)1
𝑖=1

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 = 74842– 
(1782 )2

43
 

  = 74842– 73849,395349 

 =  992,604651 

 

c. Menghitung∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  

 𝑋2
2 =   𝑥2 −

(∑ 𝑥2)21
𝑖=1

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

= 69580 – 
(1718 )2

43
 

= 69580 – 68640,093023 

=939,906977 
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d. Menghitung∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1  

 𝑋1𝑋2  =   𝑥1𝑥2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

−
(∑ 𝑥1)(∑ 𝑥2)𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

= 71720−
 1782 (1718)

43
 

= 71720 – 71197,116279 

= 522,883721 

 

e. Menghitung ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 

 𝑋1𝑌 =   𝑥1𝑦

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

−
(∑ 𝑥1)(∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 = 64424 – 
 1782 (1545)

43
 

= 64424 – 64027,674419 

= 396,325581 

 

f. Menghitung∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 

 𝑋2𝑌 =   𝑥2𝑦

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

−
(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

= 62153 – 
 1718 (1545)

43
 

=  62153 – 61728,139535  

= 424,860465 

 

g. Menghitung b2 

𝑏2= 
 ∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋2

𝑛
𝑖=1 𝑌 − ∑ 𝑋1

𝑛
𝑖=1 𝑌  ∑ 𝑋1

𝑛
𝑖=1 𝑋2 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1   ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  − ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑋2 

 

= 
 992,604651   424,860465  − 396,325581  (522,883721 )

 992,604651   939,906977 −(522,883721 )2  
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 = 
421718 ,47359 – 207232 ,19452

932956,03688−273407 ,38569
 

 = 
214486 ,27907

659548 ,65119
 

 = 0,3252016037 

h. Menghitungb1 

b1  = 
 ∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=1   ∑ 𝑋1

𝑛
𝑖=1 𝑌 − ∑ 𝑋2

𝑛
𝑖=1 𝑌  ∑ 𝑋1

𝑛
𝑖=1 𝑋2 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1   ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  − (∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )2  

=  
 939,906977   396,325581  − 424,860465  (522,883721 )

 992,604651   939,906977  − (522,883721 )2  

= 
372509 ,17875−222152 ,62084

932956,03688−273407 ,38569
 

= 
150356 ,55791

659548 ,65119
 

 = 0,2279688657 

i. Menghitungb0 

𝑏0 =
 𝑦 − 𝑏1 ∑ 𝑥1 − b2

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

=
1545 −  0,2279688657 (1782) − (0,3252016037)(1718)

43
 

=
1545 − 406,24051868 − 558,69635516

43
 

=
1138,7594813 − 558,69635516

43
=

580,06312614

43
 

=13,489840143 
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j. Mendapatkan model/persamaan regresi linier 

sederhana 

ˆy= b0 + b1x1 + b2x2 

ˆy=  13,489840143+ 0,2279688657x1 +0,3252016037x2 

 

Artinya, semakin baik melihat tayangan tvdan 

penggunaan internet maka semakin tinggi 

tingkat akhlak siswa. 

 Uji signifikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR =

 
 
 
 
 

b0  y + b1  x1y + b2  x2y

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1  
 
 
 
 

−
 ∑ y𝑛

𝑖=1  2

n
 

b0  y

𝑛

𝑖=1

= 13,489840143 × 1545 = 20841,803021 

b1  x1y

𝑛

𝑖=1

= 0,2279688657 × 64424 = 14686,666204 

b2  x2y

𝑛

𝑖=1

=  0,3252016037 × 62153 = 20212,255275 

 ∑ y𝑛
𝑖=1  

2

n
=

(1545)2

43
=

2387025

43
= 55512,209302 

SSR   =  (20841,803021 + 14686,666204 + 20212,255275) −55512,209302 

= 228,515198 
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2) Menghitung nilai SSE 

SSE =  y2

𝑛

𝑖=1

−

 
 
 
 
 

b0  y + b1  x1y + b2  x2y

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1  
 
 
 
 

 

b0  y

𝑛

𝑖=1

= 13,489840143 × 1545 = 20841,803021 

b1  x1y

𝑛

𝑖=1

= 0,2279688657 × 64424 = 14686,666204 

b2  x2y

𝑛

𝑖=1

=  0,3252016037 × 62153 = 20212,255275 

SSE=56297 − (20841,803021 + 14686,666204 + 20212,255275) 

= 56297 – 55740,7245 

= 556,2755 

 

3) Menghitung nilai SST 

SST =  y2

𝑛

𝑖=1

−
 ∑ y𝑛

𝑖=1  2

n
 

= 56297 −
 1545 2

43
 

= 56297 −
2387025

43
 

= 56297 − 55512,209302 

  =  784,790698 

 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR= 
SSR

𝑑𝑓
 

= 
228,515198

2
 

= 114,257599 
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5) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
SSE

𝑑𝑓
 

= 
556,2755

n−3
 

= 
556,2755

40
 

 = 13,9068875 

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan, maka didapatkan hasil 

perhitungan tabel Anova. 

Tabel 19 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

 

 

7) Mencari Fhitung  

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0:β1≠  0tayangan tv dan internet tidak 

berpengaruh akhlak siswa. 

H1:β1= 0tayangan tv daninternet 

berpengaruh terhadap akhlak 

siswa. 

Daerah penolakan : 

F hitung  =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

 = 
114,257599

13,9068875
 

 = 8,215900143 
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8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(2;n-3) = F0,05 (2;40) =3,23 

Ftabel = dapat dilihat pada lampiran29.
123

 

9) Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan di atas, 

Fhitung  (8,21)> Ftabel (3,23) maka Ho 

ditolak artinya tayangan tv(x1) dan 

internet(x2) berpengaruh terhadap akhlak 

siswa(y). 

k. Menghitung determinasi (R
2
) 

R
2 

= 
SSR

SST
 x 100% 

R
2 

= 
228,515198

784,790698
 x 100% 

R
2 

= 0,2911797994 x 100% 

R
2 

= 29,11797994% = 29,11% (dibulatkan) 

Sisa  = 100% - 29,11 % 

  = 70,89% 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi(R
2
) di atas, didapatkan nilai 29,11% 

artinya tayangan tv (x1) dan internet (x2) 

berpengaruh sebesar 29,11% terhadap akhlak siswa 

(y) dan 70,89% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
123

 Lampiran 29. 
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E. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 

keadaan sebenarnya mengenai pengaruh tayangan tv 

terhadap akhlak siswa MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo, pengaruh internet terhadap akhlak 

siswaMTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo, 

serta pengaruh tayangan tv dan internet terhadap akhlak 

siswaMTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong  

Ponorogo.Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah tayangan tv dan internet sedangkan yang 

menjadi variabel terikatnya adalah akhlak siswa. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis 

maka ditarik pembahasan sebagai berikut: 

1. Pengaruh tayangan tv terhadap akhlak siswaMTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti 

tentang pengaruh tayangan tv terhadap akhlak siswa 

dari perhitungan regresi linier sederhana diperoleh 

hasil Fhitungsebesar 10,36 kemudian dibandingkan 

Ftabeldengan taraf signifikansi 0,5% yaitu 3,23, dari 

sini dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari 

pada Ftabel sehingga Ho ditolak, artinya tayangan tv 

berpengaruh terhadap akhlak siswa. Selain itu 

tayangan tv berpengaruh sebesar 20,16 % terhadap 

akhlak siswa MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo, dan 79,84 sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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2. Pengaruh Internet Terhadap Akhlak Siswa Mts Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti 

tentang pengaruh internet terhadap akhlak siswa dari 

perhitungan regresi linier sederhana diperoleh hasil 

Fhitung sebesar 13,28 kemudian dibandingkan Ftabel 

dengan taraf signifikansi 0,5% yaitu 3,23, dari sini 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari pada 

Ftabel sehingga Ho ditolak, artinya internet 

berpengaruh terhadap akhlak siswa. Selain itu 

internet berpengaruh sebesar 24,47% terhadap 

akhlak siswa MTs Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo, dan 75,53%sisanya dipengeruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

3. Pengaruh Tayangan Tv dan Internet Terhadap 

Akhlak SiswaMts Darul Istiqamah Ngumpul Balong 

Ponorogo 

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti 

tentang pengaruh tayangan tv dan internet terhadap 

akhlak siswa dari perhitungan regresi linier berganda 

diperoleh hasil Fhitung sebesar 8,21 kemudian 

dibandingkan Ftabel dengan taraf signifikansi 0,5% 

yaitu 3,23, dari sini dapat disimpulkan bahwa Fhitung 

lebih besar dari pada Ftabel sehingga Ho ditolak, 

artinya tayangan tvdan internet berpengaruh terhadap 

akhlak siswa. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan 

koefisien determinasi (R
2
), didapatkan nilai sebesar 

29,11% artinya tayangan tv dan internet berpengaruh 
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sebesar 29,11% terhadap akhlak siswa di MTs Darul 

Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo, dan 

70,89%sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Dapat disimpulkan bahwa tayangan tv dan 

internet berpengaruh terhadap akhlak siswa di MTs 

Darul Istiqamah Ngumpul Balong Ponorogo. Sesuai 

dengan pendapat Wawan Kuswandi dalam bukunya 

yang berjudul komunikasi massa mengenai pengaruh 

menonton televisi terhadap sikap atau akhlak, yang 

menyatakan bahwa perubahan sikap dapat dilihat 

dari pembentukan stimulus yang diterima melalui 

panca indra yang kemudian diberi arti dan makna 

berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan 

keyakinan yang dimiliki, sehingga anak belum 

memiliki sebuah pemahaman benar atau salah 

kemudian mereka melihat acara televisi yang penuh 

dengan umpatan, eksploitasi seksualitas, dan 

kekerasan hal itu akan mereka anggap sebagai 

sebuah kebenaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data tayangan 

televise terhadap akhlak siswa, maka tayangan 

televise secara signifikan berpengaruh terhadap 

akhlak siswa MTs Darul Istiqamah Ngumpul 

Balong Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 20,16%, artinya tayangan 

televise berpengaruh sebesar 20,16% terhadap 

akhlak siswa dan sisanya79,84% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan data intenet terhadap 

akhlak siswa internet secara signifikan berpengaruh 

terhadap akhlak siswa MTs Darul Istiqamah 

Ngumpul Balong Ponorogo. Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 24,47%, artinya 

internet berpengaruh sebesar 24,47% terhadap 

akhlak siswa dan sisanya75,53% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan data tayangan televisi 

dan internet terhadap akhlak siswa, maka tayangan 

televise dan internet secara signifikan berpengaruh 

terhadap akhlak siswa MTs Darul Istiqamah 
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Ngumpul Balong Ponorogo. Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 29,11%, artinya 

tayangan televisi dan internet berpengaruh sebesar 

29,11% terhadap akhlak siswa dan sisanya70,89% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

B. Saran.  

BagiSiswa 

Diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan di sekolah, lebih meningkatkan 

kedisiplinan ketika pembelajaran penggunaan handpone 

dan menonton televise hendaknya dikurangi dan dipilih 

acara atau program yang mendukung materi 

pembelajaran. 

 

  

115 



116 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Akbar, Ali. Cepat Dan Mudah Membuat Situs Internet. 

Semarang: Neomedia Press, 2006. 

 

Arikunto, Suharsimin. Manajemen Penelitian. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2005. 

 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 1991. 

Arsyad, Azhar Media Pembelajaran Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013 

 

Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013. 

 

Darwanto. Televisi Sebagai Media Pendidikan. Yogyakarta: 

PUSTAKA PELAJAR, 2011. 

 

Hadi, Sutrisno. Metodologo Research, Jilid II. Yogyakarta: 

Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1991. 

 

Hariningsih. Teknologi Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2005. 

 

Kadir , Abdul dan Terra CH Triwahyuni. Pengenalan 

Teknolgi Informasi. Yogyakarta: CV. Andi, 2003. 

 

Kasmadi dan Sunariah, Nia Siti. Panduan Modern 

Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta, 2016. 

 

Kuswandi, Wawan Komunikasi Massa: Analisis Interaktif 

Budaya Massa. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 



117 
 

 

Kuswandi, Wawan Komunikasi Massa: Sebuah Analisis 

Media Televisi Jakarta: Rineka Cipta, 1996. 

 

Margono. Metode Penelitian Pendidika. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009. 

 

Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi 

Mengelola Radio dan Televisi. Jakarta: Prenada 

Media Group, 2011. 

  

Mufid, Muhamad. Komunikasi & Regulasi Penyiaran. 

Jakarta: Kencana, 2005. 

 

Muniandy, Rishalenia Karakteristik Kebiasaan Menonton 

Televisi di  Kalangan Pelajar SD Dwiwarna 3 dan 

SD Negeri No. 106162 (Medan: Skripsi Tahun 

2013),(Online), 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39

837/5/Chapter%201.pdf. Diakses 10 April 2019. 

 

Nata, Abuddin,. Akhlak Tasawuf . Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 1996. 

 

Pamungkas, Imam. Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generaasi Muda. Bandung: Marja, 2012. 

Prahara, Erwin Yudi Materi Pendidikan Agama Islam. 

Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009. 

 

Priyatna, Andri Perenting di Dunia Digital. Jakarta: PT 

Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 

2012. 

 

Riska, et. al.. “Studi Tentang Penggunaan Internet Oleh 

Pelajar (Studi pada Penggunaan Internet Oleh 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39837/5/Chapter%201.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39837/5/Chapter%201.pdf


118 
 

 

Pelajar SMPN 1 Samarinda)”Volume 1, Nomer 4. 

Juli, 2013. 

 

Rofadhilah, “Dampak Penggunaan Teknologi Internet 

Terhadap Etika dan Akhlak Anak Dalam Keluarga 

di Jakarta Utara,”Sistem Informasi, 1 Februari, 

2018. 

 

Rusman. Model-Model Pembelajaran: mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014 

 

Saebeni, Beni Ahmad dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak. 

Banduk CV Pustaka Setia, 2010. 

 

Sanaky, Hujair AH. Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. 

Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA,  2015. 

 

Severin, Werner J. & James W. Tankard, Teori Komunikasi: 

Sejarah, Metode, & Terapan di Dalam Media 

Massa,  Terj. Sugeng Hariyanto, eds 5. Jakarta: 

Kencana, 2011. 

 

Sunarto, TIK untuk SMA/MA kelas X. Jakarta: Grasindo, 

2008. 

 

Sunarto , S Kom ., Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Untuk Kelas IX Jakarta: Grasindo, 2005.. 

 

Sugiyono. Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta, 2006. 

 



119 
 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: 

ALFABETA, 2010. 

 

Syukur, Fatah Teknologi Pendidikan. Semarang: Rasail, 

2005. 

 

Umary, Barmawie. Materi Akhlak. Solo: Ramadhani, 1995. 

 

Uno, Hamzah B. Teknologi Komunikasi & Informasi 

Pembelaaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2010. 

 

Widyaningrum, Retno. Statistika Edisi Revisi. Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2014. 

 

Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS. 

Ponorogo: STAIN Po Press, 2012. 

 
 

 


