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Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah 
kebiasaan belajar dan menonton film kartun di TV. Siswa yang sudah terbiasa dan ketagihan 
menonton film-film kartun di TV dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar bahkan 
membuat siswa tersebut lupa untuk belajar sehingga berakibat pada prestasi belajarnya. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh negatif menonton film 
kartun Spongebob Squarepants di televisi terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa di 
kelas V SD Negeri 067952 Medan Johor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 
067952 Medan Johor tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 2 kelas dengan jumlah seluruhnya 60 
orang siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang siswa atau total unit populasi. 
Instrumen yang digunakan adalah angket sebanyak 10 butir pertanyaan yang telah dinyatakan 
valid dan reliabel serta studi dokumentasi (nilai raport). Teknik analisis data menggunakan 
statistik kolerasi Product Momen Pearson dan uji-t. 

Hasil  penelitian ditemukan kebiasaan siswa menonton film kartun Spongebob 
Squarepants di TV tergolong sedang dengan rata-rata skor angket sebesar 19,5 dan nilai prestasi 
belajar Bahasa Indonesia siswa rata-rata sebesar 73,52 atau tergolong cukup. Hasil pengujian 
hipotesis diperoleh rxy = –0,269 atau berada antara –1 < –0,109 < +1 dan –ttabel > –thitung yaitu –
1,67 > –2,217. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh I = 7,24%. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif menonton film 
kartun di televisi terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 101766 067952 Medan Johor 
Tahun Ajaran 2011/2012. Kebiasaan siswa menonton film kartun Spongebob Squarepants di TV 
memberikan pengaruh negatif sebesar 7,24% terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa 
dengan persamaan regresi Ŷ = 86,463 – 0,6639X. Hal ini memberi arti bahwa semakin sering 
atau terbiasa siswa menonton film kartun Spongebob Squarepants di TV maka semakin rendah 
prestasi belajar Bahasa Indonesia yang dicapai siswa tersebut. Sebagai tindak lanjut kepada 
orangtua siswa, diharapkan untuk lebih mengawasi dan lebih waspada terhadap acara-acara 
tontonan film-film kartun di TV dan diharapkan untuk mendampingi ketika anak (siswa) 
menonton film-film kartun di TV, serta lebih memperhatikan belajar siswa di rumah agar siswa 
memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 
 


