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Abstract 

 

The purpose of this research is to describe the soap opera "sekolahan" 

which is an influence on the character of the students, the character of the soap 
opera "sekolahan" which is the influence of middle school students, and to 
describe the influence of the character of the soap opera "sekolahan" on the 

behavior of high school students. Based on the research objectives, the research 
method used in the study is a qualitative descriptive method. This research is a 

case study research. Based on the results of the research, students from the school-
themed soap operas and school children figures. This has an influence on the 
character of students. The changes that exist in students after watching Indonesian 

soap operas are behavior 42.22% and attitude 28.89%. 
 

Keywords: School children, Indonesian soap operas, role models without 

exemplary 

 

Abstrak 

 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mediskripsikan  sinetron “sekolahan” 

yang menjadi pengaruh terhadap karakter peserta didik, merinci karakter tokoh 
sinetron “sekolahan” yang menjadi pengaruh peserta didik sekolah menengah, dan 
mendiskripsikan pengaruh karakter sinetron “sekolahan” terhadap prilaku peserta 

didik sekolah menengah. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, 
bahwa peserta didik menyukai sinetron bertema sekolahan dan  yang ada tokoh 
anak sekolahan. Hal tersebut memberikan pengaruh pada karakter peserta didik. 

Perubahan yang ada pada peserta didik setelah menonton sinetron Indonesia 
adalah perilaku 42,22% dan  sikap 28,89%. 

 
 

Kata kunci: Anak Sekolahan, Sinetron Indonesia, Panutan Tanpa Keteladanan 

 

A. PENDAHULUAN 

Keragaman program tayangan televisi di Indonesia berbanding lurus dengan 

keragaman penontonnya. Penonton acara televisi tersebut tidak terbatas oleh jenis 

kelamin, ras, agama, dan usia termasuk usia anak. Sayangnya, para produsen 
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hanya terkesan mengejar keuntungan dari keragaman program tayangan tersebut 

sehingga tidak memperhatikan nilai moral dan muatannya.  

Di antara berbagai program tayangan yang ditawarkan oleh para produsen 

tersebut adalah sinetron. Sinetron juga menjadi salah satu program andalan stasiun 

televisi swasta. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tema sinetron yang ditayangkan 

stasiun-stasiun swasta di Indonesia. Beberapa tema sinetron yang ditayangkan 

adalah religi, remaja, keluarga, dan kehidupan sekolah. Kehidupan anak sekolah 

(yang selanjutnya disebut anak sekolahan) adalah tema yang akhir-akhir ini 

menjadi andalan di beberapa stasiun televisi.  

Minimnya pengawasan orang tua terhadap tontonan anak-anak khususnya 

sinetron bertema sekolahan, tentu membawa pengaruh dalam pembentukan 

karakter pada anak. Karakter seorang anak bukan merupakan hadiah dari Tuhan, 

melainkan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor utama pembentukan karakter 

pada anak adalah keluarga dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Udasmoro (2012:5), bahwa usia anak-anak adalah usia pembentukan karakter. 

Segala bentuk pesan yang mengandung unsur etika, moral, kebaikan yang 

membentuk karakter dilakukan oleh orang tua dan lingkungan.   

Berdasarkan uraian tersebut, maka  permasalahan yang dibahas dalam 

artikel ini adalah bagaimanakah karakter peserta didik  setelah menonton sinetron 

sekolahan? 

Berdasarkan rumsan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan artikel 

ini adalah mendiskripsikan karakter peserta didik  setelah menonton sinetron 

sekolahan. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitan ini merupakan  studi kasus. Oleh karena itu jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskripsi kualitatif. Subjek penelitian meliputi peserta didik 

SMP dan SMA/SMK yang ada di wilayah Kota Semarang baik sekolah negeri 

maupun swasta.  Sampel penelitian meliputi sekolah negeri dan swasta baik SMP 

dan SMA/SMK yang ada di wilayah Kota Semarang. SMP berjumlah 5 sekolah 

dan SMA/SMK berjumlah 4 sekolah maka jumlah keseluruahan ada 9 Sekolah.  

Sedangkang subjek penelitian meliputi peserta didik yang ada di sekolah tersebut 

dengan jumlah keseluruhan 270 peserta didik. 



Metode pengumpulan data menggunakan questioner (angket) dan 

wawancara. Angket yang digunakan adalah angket tertutup dan terbuka. Analisis 

data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Kategorisasi dan  reduksi data, sajian 

data, dan penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi 

data. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan tim 

peneliti pada bulan Juli-Agustus 2013 mengenai Sinetron “Anak Sekolahan” dan 

Pengaruhnya Terhadap Karakter Peserta Didik.  Penelitian dilakukan pada 

peserta didik SMP dan SMA atau SMK di Kota Semarang. Subjek penelitian ini 

berjumlah 270 responden. 

Sekarang ini, dunia pertelevisian mulai banyak menayangkan berbagai jenis 

tontonan bagi masyarakat. Salah satu acara televisi yang ditayang diberbagai 

stasiun televisi  Indonesia adalah sinetron. Banyak sinetron yang di tayangkan di 

televisi dengan berbagai macam cerita. Masyarakat merasa senang dengan 

banyaknya tayangan televisi sekarang ini. Salah satunya peserta didik. Banyak 

peserta didik yang menyukai sinetron Indonesia yang isi ceritanya mengenai 

sekolahan. Selain itu peserta didik juga menyukai sinetron dengan tokoh anak 

sekolahan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sinetron 

yang paling sering disaksikan  adalah komedi dengan persentase 32, 59%. Stasiun 

televisi yang  sering disaksikan peserta didik mengenai sinetron adalah  

TRANSTV dengan persentase 35,19%.   Pada pukul 19.30-20.30 peserta didik 

menyaksikan sinetron dengan prosentase 27,78%. Peserta didik menyaksikan 

sinetron setiap hari selama 1-2 jam dengan persentase 65, 19%. Jumlah judul 

sinetron yang diikuti jalan ceritanya ada satu dengan persentase 38,89%. Tokoh 

yang paling disukai dalam sinetron yang disaksikan adalah tokoh anak sekolahan 

dengan persentase 46, 30%. Gaya yang diikuti peserta didik dari tokoh sinetron 

yang disaksikan adalah perilaku dengan persentase 42,22%. Perubahan yang ada 

pada peserta didik semenjak mengikuti salah satu judul sinetron adalah sikap 

dengan persentase 28,89%. Berkait dengan sinetron yang disaksikan, hal-hal yang 

dibahas dengan teman di sekolah adalah isi cerita dengan persentase 44,81%. 

Sinetron bertema sekolahan yang sering ditonton peserta didik antara lain 

Pesantren Rock n Roll, FTV, Tiga Semprul Mengejar Surga, Cinta 7 Susun,  



Nikita, Sahabat Jadi Pacar, Culunnya Pacarku, Putri yang Tertukar, Tangan-

tangan Mungil, dan Anak Manusia.  

Berdasarkan data yang diperoleh ditunjukkan bahwa peserta didik menyukai 

sinetron bertema sekolahan dengan persentase (71%). Hal tersebut dikarenakan 

banyaknya tayangan sinetron yang beraneka ragam dan  isi cerita yang menarik. 

Selain itu didukung dengan tokoh yang disukai peserta didik yaitu tokoh anak 

sekolahan. 

 Pada dasarnya peserta didik menyukai sinetron bertema sekolahan dan  yang 

ada tokoh anak sekolahan. Hal tersebut dianggap lebih menarik dengan isi cerita 

sesuai dengan kondisi sekarang. Hal tersebut memberikan pengaruh pada karakter 

peserta didik. Perubahan yang ada pada peserta didik setelah menonton sinetron 

Indonesia adalah perilaku dengan persentase 42,22% dan  sikap dengan persentase 

28,89%.  

Beberapa alasan mengapa peserta didik menonton sinetron anak sekolahan, 

diantaranya; jalan cerita sinetron bertema anak sekolah sangat menarik,  tokoh 

sinetron yang diidolah ada dalam sinetron, peserta didik dapat membedakan hal 

yang baik dan tidak dalam sinetron, peserta didik  mengambil amanat dari cerita 

sinetron, dan peserta didik menyukai tokoh protagonis. 

Tayangan sinetron yang ditonton memberikan pengaruh besar pada karakter 

peserta didik. Ada perubahan yang terjadi pada peserta didik setelah menonton 

sinetron yaitu perubahan perilaku dan sikap. Gaya bicara, gaya berpakaian, gaya 

berjalan, gaya rambut, sikap, dan perilaku peserta didik mengalami perubahan. 

Hal tersebut dikarenakan mengikuti apa yang ada dalam sinetron khususnya pada 

tokoh sinetron yang diidolakan.Perubahan tersebut menyangkut perubahan 

karakter pada diri peserta didik yang tidak sesuai dengan perkembangan anak baik 

ketika berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga.  

Perilaku dan sikap yang terjadi di sekolah juga bisa terjadi di lingkungan 

keluarga. Kurang menghormati orang tua dengan  bersikap acuh dan cuek. 

Bertingkah laku kurang sopan. Berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa 

yang kurang santun dengan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. 

Hal tersebut sangat tidak baik untuk perkembangan anak tingkatan SMP atau 

SMA/SMK. Tontonan yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak 

membuat peserta didik tumbuh dewasa sebelum waktunya. Hal itu membuat 



peserta didik bersikap dan berperilaku berlebihan dan tidak sesuai aturan sebagai 

peserta didik ketika di sekolah dan sebagai anak ketika di lingkunga keluarga. 

Kurang adanya pengawasan dari orang tua, kurangnya perhatian dan 

bimbingan dari orang tua atau pihak sekolah  mengenai jenis sinetron yang layak 

atau tidak layak ditonton berdasarkan tingkatan umur peserta didik membuat 

peserta didik menjadi bebas menonton sinetron yang ditayangkan d i televisi. 

Kerja sama pihak sekolah dan orang tua sangat penting demi mendidik 

peserta didik yang berkarakter dan berbudaya seperti harapan pihak sekolah dan 

orang tua. Pengarahan dan pembinaan dari kedua pihak sangat membantu 

pertumbuhan peserta didik sesuai perkembangannya mengenai sinetron yang 

layak dan tidak layak ditonton. Keberhasilan pendidikan merupakan keberhasilan 

bersama semua pihak.  

D. SARAN 

1. Peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan penting untuk ditindaklanjuti dalam hal 

penciptaan model pencegahan perilaku dan sikap peserta didik yang sudah 

diluar batas kewajaran atau aturan yang ada di sekolah maupun di rumah.  

2. Kepada pihak sekolah 

Perhatikan sikap dan perilaku peserta didik ketika ada di sekolah seperti gaya 

berpakaian, gaya berbicara, gaya berjalan, dan penampilan. Beri pengarahan 

kepada peserta didik mengenai isi dan karakter tokoh sinetron yang sedang 

berkembang. 

3. Peserta didik 

 Pilih sinetron sesuai dengan usia dan isi cerita. Berhati-hati dan mawas diri 

terhadap sinetron yang ditonton. 

4. Orang tua 

Dampingi putra putri ketika menonton televisi dan beri pengarahan mengenai 

tayangan televisi yang sedang di tonton. 
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