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ABSTRAK 

 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sinetron dalam 

perkembangan moral siswa di SMPN 1 Batu Layar untuk mengetahui dampak positif sinetron 

dan dampak negative sinetron dalam pengembangan moral siswa. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskritif dan penentuan sample dalam data penelitian ini 

dilakukan dengan proposive sampling. Kemudian data yang sudah terkumpul di deskrisikan cara 

deskripsi melalui langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini menunjuan bahwa peran kontribusi tayangan sinetron terhadap perilaku moral 

siswa SMPN 1 Batu Layar, tayangan sinetron merupakan salah satu termasuk factor yang 

mempengaruhi perilaku moral siswa, khususnya siswa SMPN 1 Batu Layar. Dalam tayangan 

sinetron”siapa takut jatuh cinta” terdapat perilaku moral positif atau dampak positif yang dapat di 

ambil dari cerita, tokoh yang memrankan perilaku moral positif diperankan oleh pemeran laras 

yang memilki sifat pekerja keras dalam mencari nafkah dan bekerja keras dalam meraih 

pendidikanselain hal positif. Tayangan sinetron “siapa takut jatuh cinta “ terdapat hal negative  

yang diperankan oleh laras dan vino, serta dara dan juga leon yang beradegan mesra dalam 

sinetron yang dapat ditiru oleh siswa 
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ABSTRACT 

 

Abstract : This study aims to find out how the influence of soap operas in the moral 

development of students at SMP 1 Batu Layar to find out the positive effects of soap operas and 

the negative impact of soap operas on the development of student morale. This study uses a 

qualitative approach with descriptive methods and the determination of samples in the data of 

this research is carried out with proposive sampling. Then the collected data is described in the 

description method through data reduction steps, data presentation, and conclusion drawing. The 

results of this study indicate that the role of the soap opera's contribution to the moral behavior of 

students at SMPN 1 Batu Layar, soap opera shows is one of the factors that influence students' 

moral behavior, especially students of SMPN 1 Batu Layar. In soap opera shows "who is afraid 

of falling in love" there are positive moral behaviors or positive effects that can be taken from the 

story, characters who have positive moral behavior are played by barrel actors who have hard-

working nature in earning a living and working hard in achieving education in addition to 

positive things. Soap opera shows "who is afraid of falling in love" there are negative things 

played by laras and vino, and dara and also leon which are intimate scenes in soap operas that 

can be imitated by students 

Keywords: Contribution of Impressions, Sinetron, Moral 
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PENDAHULUAN 

 Pada era globalisasi sekarang ini, media masa sudah merupakan kebutuhan pokok 

hidup masyarakat. Bagaimana tidak, hampir setiap hari, usia anak sekolah dapat dengan 

mudahnya menemukan dan menyaksikan tayangan sinetron. Melalui media elektronik seperti 

salah satunya adalah televisi. Sekarang ini dengan makin pesatnya perkembangan tekhnologi 

khususnya  kehadiran televisi di dunia membawa banyak hiburan yang di butuhkan oleh 

masyarakat salah satu media hiburan adalah tayangan sinetron telah membawa dampak besar 

bagi manusia.  

Saat ini ada belasan saluran tv dengan skala cakupan siaran nasional dan puluhan atau 

bahkan ratusan stasiun tv lokal pada tiap wilayah. Semua berlomba menayangkan acara yang 

terbaik agar ditonton banyak orang agar rating meningkat dan akhirnya pemasukan 

pendapatan dari iklan pun mengalir deras.  

Acara televisi yang disiarkan bagi masyarakat ditandai dengan munculnya televisi-

televisi swasta di Indonesia. Hal ini sesuai dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia yang memberi izin pendirian stasiun televisi yang murni komersial dan dimiliki 

swasta. Keberadaan sebuah sinetron biasanya ditentukan oleh rating. Bila ratingnya naik, 

maka episodenya bisa diperpanjang, dibuat berseri, atau jam tayangnya ditambah. Rating 

juga berdampak terhadap meningkatnya iklan. 

 Rating selalu dipakai sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah sinetron.  Tidak heran 

bila acara di televisi tayangan sinetron saat ini seperti wabah. Bila yang sedang popular 

adalah sinetron religi, maka hampir semua stasiun televisi berlomba-lomba menghadirkan 

sinetron religi terbaiknya untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Dibuatnya 

sinetron menjadi berpuluh-puluh episode kebanyakan karena tujuan komersial semata-mata 

sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas cerita, yang akhirnya membuat tayangan 

sinetron menjadi tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat 

menghibur. 

Perkembangan pertelevisian di Indonesia ditandai dengan hadirnya beberapa stasiun 

televisi swasta. Kurang lebih ada 11 stasiun televisi swasta yang bersiaran di tanah air, belum 

lagi televisi-televisi lokal yang bertebaran di daerah-daerah. Di satu sisi, perkembangan 

tersebut sangat membanggakan karena berarti teknologi di Indonesia berkembang. Namun, di 

sisi lain, berkaitan dengan program-program acaranya, banyak acara yang ditayangkan 

kurang memberikan unsur pendidikan bagi pemirsanya. 

Hampir semua stasiun televisi berlomba-lomba untuk memproduksi sinetron. Faktor 

yang mendorong lakunya permintaan terhadap tayangan sinetron di antaranya adalah daya 

tarik cerita dan tokoh yang ada di cerita. Sinetron-sinetron yang ditayangkan stasiun televisi 

banyak menampilkan cerita-cerita dengan tema kehidupan remaja dan dimainkan artis-artis 

remaja pula. Sebagai contoh, sinetron dengan judul “sodrin merayu tuhan cinta cewek tajir 

nyangkut di tukang bakso.”, yang disiarkan di Indosiar. Kemudian RCTI menyiarkan sinetron 

Candy, Magic, Cinta 7 Susun,  SCTV menyiarkan sinetron siapa takut jatuh cinta, kemudian 

Trans tv menampilkan sinetron remaja yang berbagai judul tiap harinya salah satunya Kinara. 

Sinetron-sinetron tersebut kebanyakan ditayangkan pada primetime atau jam tayang 

utama.salah satu contohnya sinetron di SCTV yang berjudul siapa takut jatuh cinta tayang 

pada pukul 18:30 Tema cerita dari sinetron-sinetron tersebut hampir semuanya menampilkan 

adegan-adegan kekerasan baik kekerasan verbal maupun nonverbal, seperti menampar, 



mengeluarkan kata-kata kasar, seronok, adegan-adegan yang kurang hormat kepada orang 

yang sudah tua. 

Sejatinya penayangan sebuah serial drama atau pun lebih akrab dengan sebutan 

sinetron memiliki dampak positif bagi permirsanya, yang diantarnya adalah sebagai 

berikut:memberikan hiburan, Setelah beraktivitas seharian akan menimbulkan kelelahan baik 

fisik maupun mental, tentu dengan adanya hiburan akan sangat membantu setiap orang untuk 

memulihkan kondisi tubuh terutama pikiran dari segala kekelahan hidup yang tengah 

dihadapi. memberikan pengajaran tentang kehidupan Cerita-cerita yang diangkat berdasarkan 

realita kehidupan tentu akan memberi banyak pengajaran bagi pemirsa untuk menjalani 

hidup, tentu sifat mendidik yang diberikan baik cerita sinetron dapat memberi pengajaran 

yang baik bagi pemirsa untuk dijadikan teladan.memotivasi penonton untuk melakukan hal 

yang lebih baik Banyak cerita sinetron memberikan amanat yang sangat memotivasi pemirsa 

untuk mengejar cita-cita dan harapan hidup mereka. 

Sejatinya penayangan sebuah serial drama atau pun lebih akrab dengan sebutan 

sinetron juga memiliki dampak Negatif bagi pemirsanya adalah seagai berikut :dapat merusak 

moral, dan watak para siswa sebab dalam cerita-cerita sinetron itu, sering kita lihat berbagai 

hal kurang baik seperti kata-kata kasar, hidup bermewah-mewahan, serta kisah percintaan. 

Pada kenyataannya remaja cenderung mudah meniru yang tidak baik dibanding dengan 

meniru yang baik menjadi anak yang malas belajar, anak yang sering menonton sinetron jelas 

menyita waktu belajar mereka,belajarnya kurang rajin. menghabiskan tenaga para remaja 

untuk berimajinasi, hal ini menimbulkan kelelahan otak yang akhirnya membuat remaja 

malas untuk belajar para siswa jadi mempunyai sifat materialis & suka berangan-angan. 

Mereka sering menirukan perbuatan pamer, sombong, membantah orang tua. 

Peran orang tua sudah sepatutnya harus takut ketakutan ini cukup beralasan karena 

tidak jarang menampilkan acara – acara cerita percintaan yang tidak sesuai umur. 

Kesemuanya itu akan berdampak pada negatif pada perkembangan mentaldan moral anak. 

Selain itu sinetron remaja di televisi banyak menampilkan problema cinta. Salah satu 

contoh kasus yang pernah terjadi  pada saat observasi yang dilakukan oleh peneliti. Pada saat 

PPL di SMPN 1 Batu Layar layar yang dimana menjelang hari guru sekolah mengadakan 

lomba sepert:, lomba makan kerupuk, lomba memindahkan belut, lomba senam lomba 

merebut bangku dan lomba menghias kelas. Salah satu siswi kelas IX B penggemar sinetron 

percintaan dan drama korea, tanpa dia sadar siswi tersebut sempat berceloteh kalau siswi 

tersebut mengatakan „‟ adegan percintaan pada saat melakukan adegan mesra terus dis sensor 

gak seru di nonton, cobak tidak ada sensor pas adegan ciuman. Tanpa mereka sadar tidak ada 

rasa malu sedikitpun siswi tersebut bercerita kepada saya yang dianggapnya sebagai kakak 

pada saat itu.  

Terdapat kasus percintaan yang terjadi pada sepasang siswa-siswi SMPN 1 Batu 

Layar, pada saat perayaan hari guru di SMPN 1 Batu Layar yang dimana pada saat perayaan 

hari guru berlangsung, semua siswa-siswi SMPN 1 Batu Layar bebas dari jam belajar yang 

ada hanya acara lomba untuk memeriahkan HUT PGRI. Semua siswa-siswi bebas tidak ada 

jam belajar. Akan tatapi cara memanfaatkan waktu luang oleh para siswa-siswi SMPN 1 Batu 

layar tidak dengan baik. Terdapat  sepasang siswa siwi SMPN 1 Batu Layar melakukan 

ciuman di dalam kelas. Siswi tersebut memang suka menyaksikan tayangan sinetron terutama 

drama korea dan sinetron apa saja yang terdapat adegan romantisnya 

Dari kasus di atas kita bisa simpulkan bahwa perilaku-perilaku yang di anggap kurang 

pantas yang di lakukan di area sekolah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, 



baik sebagai guru. Dimana kita ketahui dalam berperilaku baik maupun buruk anak usia 

sekolah selalu mencari panutan yang dianggapnya benar. Dalam lingkungan sekolah maupun 

di luar lingkungan sekolah. 

Maka berdasarkan latar belakang, diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : apakah ada kontribusi  tayangan sinetron terhadap perilaku moral siswa  SMPN 1 Batu 

Layar. Kemudia dari rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui tujuan dari penelitian 

ini adalah: (1) Bagaimana  kontribusi tayangan sinetron terhadap perilaku moral siswa SMPN 

1 Batu Layar; (2) Bagaimana  dampak positif tayangan sinetron terhadap perilaku moral  

siswa SMPN 1 Batu Layar; (3) Bagaimana  dampak negatif tayangan sinetron terhadap 

perilaku moral siswa SMPN 1 Batu Layar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena 

penelitian ini menggambarkan  keadaan atau peristiwa sosial yang ada di SMPN 1 Batu 

Layar, dalam hal ini tentang „‟ kontribusi tayangan sinetron terhadap perilaku moral di 

SMPN 1 Batu Layar’’. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu metode 

menggambarkan keadaaan sosial atau fenomena sosial yang tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada pada waktu sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, 

menganalisa, menginterprestasikan dan menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil peneliti ( 

Kuswardi, 1994: 176). Penelitian ini di lakukan di  SMPN 1 Batu Layar jl. Raya Senggigi 

desa Senteluk, kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. 

Data skunder (kepustakaan) dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari bahan 

bacaan, yang mencakup buku-buku dokumen, dan artikel-artikel mengenai maslah yang 

diteliti. Sedangkan Data primer dalam penelitian ini  yaitu data yang diperoleh langsung dari 

lapangan baik dari responden maupun informan. 

Sumber yang dijadikan untuk mengumpulkan data dalm penelitian ini adalah 

responden dan informan. Responden adalah orang yang memberikan keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan (Arikunto, 

2002: 122). Dalam konteks penelitian ini yang di jadikan responden siswa – siswi  SMPN 1 

Batu Layar  dengan menggunakan tekhnik sample cluster dengan metode proposional 

random. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan yang 

dibutuhkan selama penelitian ialah agar waktu bisa sesuai dengan yang dibutuhkan dan 

mendapatkan banyak informasi bagi peneliti , karena informan dimanfaatkan untuk banyak 

berbicara, bertukar pikiran , atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan drai subyek 

lainnya (moleong ,2009: 132). 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : dokumentasi yang di gunakan 

sebagai bahan pembanding dan bukti bahwa fenomena dan gejala tersebet benar-benar terjadi 

di SMPN 1 Batu layar, dokumentasi dapat berupa tulisan , gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseoranga. Asil penelitian akan semaakin terpercaya jika di dukung oleh 

foto-foto , sejarah di sekolah. Dokumentasi dapat berupa gambaran wilayah secara umum, 

tingkat pendidikan , jumlah murid hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

siswa SMPN 1 Batu layar yang menyaksikan sinetron di televise. Selanjutnya wawancara di 

ajukan secara verbal yakni di lakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subyek 

maupun informan ini  dilaksanakan oleh peneliti sering bermain atau dengan cara bermain 

kerumahnya atau mendatangi langsung kerumahnya untuk melihat kegiatan mereka dalam 

menonton televisi. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat daftar pertanyaan yang 



akan di tanyakan kepada subyek maupun informan guna memudahkan melakukan wawancara 

nantinya. Dan yang terakhir Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengngamati 

tindakan setiap siswa disekolah maupun dirumah dari di lingkungan sekolah sampai pulang, 

observasi dilakukan oleh peneliti ini setelah melakukan wawancara, guna membuktikan 

apakah hasil wawancara atau jawaban dari subyek sesuai dengan hasil observasi dan tindakan 

yang dilakukan. Semua kegiatan siswa direkam melalui lembar observasi yang telah dibuat 

dan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kerumah subyek serta mengmati tindakan 

mereka serta diperoleh dari informasi seseorang atau orang terdekat dengan subyek peneliti. 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data Tahap reduksi data yaitu peroses 

pemilihan, perhatian dan penyederhanaan data kasar yang diambil dari lapangan. Data yang 

telah di reduksi dalam penelitian adalahberapa jumlah mengunakan waktu menonton sinetron 

kapan dan tempat pengunaan waktu menonton sinetron dan sikap dan tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu berdasarkan hasil awawancara dan observasi yang telah 

dilakukan. Selanjutnya Tahap penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi  

menjadi konsep rasional sesuai dengan kenyataan sehingga memungkinkan menarik 

kesimpulan. Data-data yang telah diambil dan di reduksi desajikan disini secara deskriptif 

dimana hasil awawancara yang telah dilakukan di ubaha bahasanya menjadi kalimat yang 

lenih baku dan mudah dimengerti. Dan yang terkahir Tahap penarikan kesimpulan dibuat 

dengan data-data yang telah disajikan secara akurat dan rasional serta di dukung 0leh teori-

teori yang dugunakan sehingga disini bisa ditarik kesimpulan mengenai jumlah penggunaan 

waktu, waktu pengguna tempat pengguana menonton sinetron dan hubungannya dengn 

perilaku moral siswa SMPN 1 Batu layar. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pernyataan responden mengenai sinetron siapa takut jatuh cinta yang di 

gemari oleh siswa SMPN1 Batu Layar cukup banyak hal negative  yang di dapatkan siswa 

yang bisa di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sinetron  siapa takut jatuh cinta 

karena dalam sinetron siapa takut jatuh cinta yang memerankan hal negative dalam sinetron 

tersebut adalah artis Natasha Wilona yang  berperan sebagai laras dan berpasangan dengan 

vino G Batian  yang memilki sifat yang penyabar dan pekerja keras  dan terbilang memilki 

paras yang cantik-cantik  dan vino memilki paras ganteng, yang dimana mereka berdua selalu 

beradegan mesra yang bisa membuat siswa SMPN 1 Batu Layar juga menyukai adegan-

adegan yang terbilang romantic yang bisa membuat siapa saja bisa baper (bawa perasaan). 

Dan sebgain besar mereka juga ingin berpacaran seperti pasangan idola mereka yang 

sepatutnya belum sesuai denga umur siswa SMPN 1 Batu Layar. Adapula dari cara berpakain 

dan adegan-adegan kelahi yang tidak.  sepantasnya di ikuti serta konflik antar saudara yang 

mencintai wanita yang sama. 

 

PEMBAHASAN 

Kontribusi Tayangan Sinetron Terhadap Perilaku Moral Siswa SMPN 1 Batu Layar 

Hasil deskripsi di SMPN 1 Batu Layar menunjukan bahwa beberapa siswa SMPN 1 Batu 

Layar yang gemar menyaksikan tayangan sinetron siapa takut jatuh cinta. Memilki peran dalam 

pembentukan perilaku moral.Secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perilaku moral 

siswa SMPN 1 Batu Layar yang gemar menyaksikan tayangan sinetron „siapa takut jatuh cinta‟‟. 

sinetron berperan dalam perkembangan moral siswa SMPN 1 Batu Layar dalam kehidupan sehari-

hari baik di lingkungan sekolah,masyarakat maupun di rumah. Dengan siswa menyaksikan tayangan 



sinetron “ siapa takut jatuh cinta” dapat berperan dalam  perkembangan  moral siswa baik moral 

positif dan moral negative .  

Data hasil dari wawancara menghasilkan fungsi sosial sinetron merupakan 

keterlibatan sinetron dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, etik,kepercayaan dan lain-

lain. disisi lain sinetron dapat memberikan kenikmatan dan rasa keindahan bagi penggemar 

yang menyaksikan tayangan sinetron, atau penggemarnya (Koentjoroningrat 1987:2). 

Menurut Sosial,David O. Sears (195:50) yang mengatakan bahwa  salah satunya adalah 

factor pengalaman yang dimana situasi dan kondisi yang di petik serta di amati oleh 

seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami dari perjalanan hidupnya akan membentuk 

persepsi, sikap dan perilaku yang berlainan pada setiap individu dalam mengembangkan 

peilaku sosialnya. 

Dari penjelasan tentang fungsi sinetron di atas, dapat diambil kesimpulannya bahwa 

fungsi sinetron sebagai media komunikasi yang  berdampak posistif dan negative . Dapat 

mempengaruhi perilaku moral siswa juga dapat memperteguh keyakinan yang ada di dalam 

cerita tayangan sinetron “siapa takut jatuh cinta”. kesimpulan menurut. David O. Sears 

(195:50) factor pengalaman merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi perilaku 

dan moral siswa SMPN 1 Batu Layar. 

 

Dampak Positif Tayangan Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta 

Hasil deskripsi data data yang ada di SMPN 1 Batu Layar menunjukan bahwa ada 

dampak negatif yang terdapat dalam tayangan sinetron siapa takut jatuh cinta,yang dapat 

mempengaruhi moral siswa SMPN 1 Batu Layar. Hal ini sesuai dengan toeri pembelajaran 

sosial Bandura (dalam Mustafa, 2006: 5), teori pembelajaran sosial membahas tentang (1) 

bagaimana perilaku kita di pengaruhi oleh lingkungan melalui penguat (reinforcemen) dan 

observation learning, (2) cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi, 

Dalam hal ini dampak negatif yang terdapat dari tayangan sinetron siapa takut jatuh cinta 

dalam mempengaruhi perilku moral siswa  adalah perilaku-perilaku atau perbuatan buruk 

yang diperankan oleh vino dan laras yang berperan sebagai sepasang kekasih. Dimana vino 

dan laras mencontohkan hal yang tidak sesuai dengan umur siswa. Adegan berpelukan, saling 

memandang,berpegangan tangan hingga adegan vino menggendong laras. Sama halnya yang 

dilakukan oleh leon dan dara yang ada di sinetron siapa taku jatuh cinta yang. Baru-baru ini 

beredar foto tidur di ranjang berdua layaknya seperti suami istri, yang sudah banyak sekali 

tersebar di dunia maya. 

Bahkan adegan ini menjadi trending topoik di televisi, yang memilki banyak 

komentar negative mengenai sinetron siapa takut jatuh cinta, bahwa sinetron siapa takut jatuh 

cinta merupakan sinetron yang tidak mendidik. Terutama bagi usia di bawah umur, akan 

tetapi. Komentar negative itu dibalas dengan anak yang gemar menyaksikan tayangan 

sinetron siapa takut jatuh cinta dengan komentar yang membela bahwa sinetron siapa takut 

jatuh cint tidak seperti yang dipikirkan orang-orang berikut percakapannya: 

(Fb Tridow Leora ) : „‟woy udah-udah rebut si cumin kayak gitu doing itu adegan gak 

macem-macem pun yang tau alur ceritanya pasti tau. Lagian si yang gak ngeliat no bacot 

jangan asal komen aja jatuhnya fitnah, fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan itu juga 

kebutuhan syutung kok. Dibals oleh ( fb asectia rifaldi):‟‟walupun mereka macem-macem 

apa mereka suami istri yang sah jikalau suami istri yang bener apa harus mempertontonkan 

aib. Lalu dibaas dengan (fb tridow leora): lagian kalo dosa siapa yang tanggung.lalu di bals 

lagi dengan (fb asecta rifaldi) : makanya belajar bocah jangn terlalu focus dengan kesenangan 

dunia allah sudah menunjukan tanda-tanda akhir zaman dengan gempa dan tsunami, yang 



terakhir Indonesia yaitu Lombok dan palu.dan dibalas lagi denga (fb tridow leora): „‟ia pak 

ustad, btw elokan juga lihat tuh foto elo juga dosa dong.(3 oktober 2018 pukul 20:42) 

Begitulah percakapan yang terdapat tentang sinetron siapa takut jatuh cinta, karena 

kita ketahui tahap perkembangn moral pada usia ini, siswa SMPN 1 Batu Layar belajar 

melaui apa yang mereka terima dan mereka dapatkan yanga mereka anggap itu untung baik, 

dan benar bagi dirinya sendri, tidak dengan orang lain 

 

PENUTUP 

Simpulan  

Tayangan sinetron „‟siapa takut jatuh cinta‟‟ berperan dalam pembentkuan moral dan 

perkembangan moral siswa SMPN 1 Batu Layar.  Perlu diketahui bahwa sinetron „‟siapa 

takut jatuh cinta‟‟, sebagai perantara khusunya siswa SMPN 1 Batu Layar memberikan 

pemahaman tentang bagaimana perilaku moral seseorang diperoleh dari tayangan sinetron 

„‟siapa takut jatuh cinta‟‟. Melalui lingkungan tempat seseorang itu melakukan proses 

interaksi dengan orang lain atau linkungan alam sekitarnya. Dalam penelitian ini, perilaku 

moral anak usia sekolah (smp) dari hasil peniruan belajar. Bagaimana perilaku anak usia 

sekolah  SMPN dipengaruhi oleh proses belajar peniruan yang diperoleh dari tayangan 

sinetron „‟siapa takut jatuh cinta‟‟ yang dapat mempengaruhi perilaku moral siswa SMPN 1 

Batu Layar. Dampak positif tayangan sinetron „‟siap takut jatuh cinta‟‟ dalam 

mengembangkan keperibadian khususnya perilaku moral siswa SMPN 1 Batu Layar. 

Meliputi : terdapat nasihat baik yang dapat memotivasi siswa SMPN 1 Batu Layar untuk 

terus bekerja keras dan belajar agar bisa sampai perguruan tinggi walaupun keadaan ekonomi 

keluarga yang bercukupan yang diperankan oleh laras dalam sinetron „‟siapa takut jatuh 

cinta‟‟. Dampak negative tayangan sinetron „‟siapa takut jatuh cinta‟‟ dalam pembentukan 

perilaku moral siswa SMPN 1 Batu Layar terdapat dampak sinetron sebagai berikut: perialku 

yang terdapat dalam sinetron „‟siapa takut jatuh cinta‟‟ terdapat perilaku yang seharusnya 

tidak di lakukan seperti tidur diatas ranjang dengan lawan jenis apa lagi tidak sebagai 

sepasanag suami istri. Walaupun sebagai sepasang suami istri seharusnya itu tidak di 

pertontonkan kepada khalayak. Khusunya siswa SMPN 1 Batu Layar karena tayangan 

sinetron siapa takut jatuh cinta tayang pada jam utama yakni pada pukul 20.00 wita dan 

adeagan-adegan romantic sebagai sepasang kekasih seperti berpelukan dll. Yang dapat 

menjadi contoh untuk siswa SMPN 1 Batu Layar yang dapat mempengaruhi perilaku moral 

yang berdampak buruk pada usia anak SMP.  

 

Saran  
 

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dalam penggunaan tekhnologi 

dan komuniskasi, terutama perlu di perhatikan saat anak menyaksikan tayangan televisi. 

Tayangan apa yang digemari oleh anak. Perlu di bimbing dan ditemani pada saat anak 

menyaksikan tayanagn televisi, takutnya terdapat banyak tayangan yang tidak sesuai dengan 

umur mereka. Yang dapat berdampak buruk bagi perilaku moral anak. Dan diharapkan untuk 

tayangan sinetron memberikan cerita yang mampu  memotivasi anak untuk melakukan hal 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Cerita yang membangun untuk generasi muda yang 

lebih baik lagi 
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