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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Ngluwar 

1. Sejarah Desa Ngluwar 

Terjadinya nama Desa Ngluwar karena pada masa dulu ada tokoh 

ulama menjadi panutan dan tauladan dan yang bernama Kyai Luarni. 

Maka perkembangan selanjutnya atas kesepakatan dan golong gilig 

masyarakat pada masa itu daerah tersebut untuk selanjutnya diberi nama 

Desa Luh Warni Untuk mempermudah pengucapan dinamakan Desa 

Ngluwar. Diawali dengan kepemimpinan dengan sebutan lurah. Adapun 

lurah-lurah yang pernah memimpin dan menjabat di Desa Ngluwar adalah 

: 

a. Lurah Singa. 

b. Lurah Niti Wijaya 

c. Lurah Manten 

d. Lurah Kertawardaya 

e. Lurah Wangsadimeja s/d 1944 

f. Kades Partadijaya (1944 s/d 1985) 

g. Kades H Johan Hadi Suwanda (1985 s/d 1994) 

h. Kades Suratmin (1994 s/d 1998) 

i. Pj Basuki Sri Maryono ( 1998 s/d 2002) 

j. Kades Sudiyono (2002 s/d 2014) 

k. Kades Kusworo (2014 s/d sekarang) 
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Perjalanan demokrasi pemilihan Lurah/ Kepala Desa diawali 

dengan pemilihan secara adu kekuatan fisik, pemilihan lurah dilakukan 

dengan sayembara yang dilaksanakan secara terbuka, adu kekuatan 

tersebut adalah dengan mengadakan adu fisik secara terbuka ditempat 

umum disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat, adu fisik tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang dapat melindungi 

warga dari berbagai tantangan baik psikis maupun fisik.  

2.  Letak Geografis Desa Ngluwar 

Desa Ngluwar mempunyai luas wilayah sebesar 297.572 Hektar, 

dengan koordinat bujur 110.28645 dan koordinat lintang -7.645963. Desa 

Ngluwar merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang terletak di Ibu 

kota Kecamatan Ngluwar dengan batas desa:  

Sebelah Utara : Desa Jamus Kauman 

Sebelah Timur : Desa Somokaton 

Sebelah selatan : Desa Pakunden dan Desa Karangtalun 

Sebelah Barat : Desa Karangtalun dan Desa Jamus Kauman 

Secara administrasi terletak di wilayah Kecamatan Ngluwar 

Kabupaten Magelang arah selatan + 20 Km dari Ibu kota Kabupaten 

Magelang. Flora dan Fauna Desa Ngluwar berupa tanah pertanian yang 

subur, hal ini tebukti dengan tanaman padi dan tanaman tembakau ketela 

pohong yang bersifat musiman, disamping tanaman tersebut juga memiliki 

lahan perkebunan yang potensi di tanami pohon kelapa, serta kolam ikan 
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dan peternakan kambing, lembu.Luas wilayah pertanian 195,43 Ha, 

perkebunan 93,256 Ha. 

3. Kependudukan (jumlah penduduk total, jumlah penduduk dari segi jenis 

kelamin) 

Jumlah penduduk Desa Ngluwar dilihat dari segi jenis kelaminnya 

antara laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Dari Segi Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data monografi Desa Ngluwar 

Dari segi sekse penduduk desa ini terdiri dari laki-laki sebanyak 

2546 jiwa, dan perempuan sebanyak 2500 jiwa. Dengan demikian 

penduduk perempuan 49,54%. sedangkan laki-laki 50,46%. Dari situ maka 

dapat dilihat jika perbandigan penduduk laki-laki dengan penduduk 

perempuan di Desa Ngluwar hanya berselisih sedikit saja. Dapat dilihat 

pada tabel  ini jika perbandingan anatar penduduk laki-laki dengan 

penduduk perempuan di Desa Ngluwar hanya 0,92 %. 

B. Sinopsis Sinetron “Dunia Terbalik” 

Jenis Kelamin  N % 

Laki-laki 2546 50,46% 

Perempuan  2500 49,54% 

Jumlah  5046 100% 
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Sejumlah  pakar  mengatakan  bahwa  humor  bukan  semata  

berisi  lelucon  untuk  konyol yang diikuti tawa terpingkal-pingkal. Humor 

lebih merupakan suatu cara melihat, bereaksi, dan berinteraksi  terhadap 

dunia. Humor hakikatnya bukan menertawakan orang lain, namun 

menertawakan diri sendiri. Inilah sejatinya makna humor yakni 

membangkitkan kesadaran kita sebagai manusia yang lemah dan kadang 

banyak masalah.  

Itulah pesan moral yang bisa dimaknai bila Anda lalajo sinetron 

komedi "Dunia Terbalik" yang tayang setiap malam di RCTI. 

Kesederhanaan kehidupan masyarakat dan tingkah polah para tokohnya 

mempunyai pesan tertentu yang tidak hanya menghadirkan kelucuan. 

Segala permasalahan yang dimunculkan oleh para tokoh menyimpan pesan 

moral tertentu bagi para penonton. 

Kisah di Kampung Ciraos, Desa Cikadu digambarkan dengan asal 

muasalnya para warga yang terpaksa pindah ke kampung tersebut. 

Musibah tanah longsor memaksa mereka bedol kampung. Sementara kisah 

kemudian berkutat pada realita di Kampung Ciraos yang benar-benar 

terbalik, para istri bekerja jadi TKW dan para suami banyak yang berdiam 

di rumah layaknya ibu rumah tangga (mengasuh anak, mencuci pakaian, 

dan kegiatan lainnya). 

Para tokoh dalam sinetron yang disutradarai Kang Iip S Hanan ini 

punya karakter masing-masing yang khas. Di sitkom tersebut tidak ada 

tokoh sentral. Setiap tokoh punya sisi lain dengan permasalahan masing-
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masing. Kang Akum, Esih, dan Febri. Seperti tokoh Kang Akum yang 

menghadapi permasalahan dengan dunia parenting. Ia gagap dalam 

menghadapi sang anak, Febri, yang sedang beranjak ABG. Saking 

kakunya ia dalam menghadapi sang anak, menyebabkan Febri pernah 

kabur dari rumah. Inilah yang kemudian menyebabkan masalah dengan 

sang istri, Ceu Esih yang harus rela mudik dulu demi menyelesaikan 

masalah tersebut. 

Idoy "si Melehoy" lalu tokoh Idoy "si melehoy" yang agak lemot 

namun sangat sayang sama anaknya, Jeniffer. Ia bersahabat baik dengan 

Akum, Dadang, dan Aceng. Ketidak nyambungannya dalam berpikir jadi 

hiburan tersendiri bagi penonton. Hidup bagi Idoy sepertinya tanpa beban, 

yang penting bisa kumpul bareng ketiga sohibnya; mengantar Jennifer ke 

sekolah; membuatkan sambal untuk Jennifer; atau mencoba berlogika 

dengan cara berpikirnya yang malawidang. 

Dadang yang sombong. Ada juga tokoh Dadang yang kerap 

menampilkan sisi kesombongannya karena ia merasa paling lebih 

dibanding lainnya. Penampilan perlente dengan hiasan emas reunceum dan 

ngomong yang melangit adalah ciri khasnya. Maklum saja, gaji sang istri 

yang jadi TKW memang paling besar di antara para TKW lain di 

kampungnya. Sosok Dadang pulang bak Tom and Jerry bila sudah 

bertemu dengan Aceng. Entah mengapa, walau sering terlibat saling sindir 

dan saling menjatuhkan namun keduanya selalu bareng. Dan keduanya 

pun punya kesamaan: sangat takut jurig (hantu). 
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Aceng VS Mak Suha. Tokoh Aceng adalah tipikal lelaki yang 

mudah jatuh cinta. Ia rela kucing-kucingan dengan sang mertua, Mak Suha 

dan kadang tak mengurus anaknya, Edward,  karena ingin dekat dengan 

Entin, Cucu, Bu Guru Yola, ataupun Dokter Clara. 

Sementara sosok Mak Suha, mertua Aceng, sangat peduli dengan 

cucunya. Ia tak mau menantunya selingkuh. Ia kerap menghardik Aceng, 

menahan motor, hingga menjatah uang jajan sang menantu. Mak Suha pun 

kerap jadi "alarm" bagi para kaum lelaki saat anak-anak dari para bapak 

tersebut harus dijemput saat pulang sekolah. 

Koswara, sosok suami sejati. Sementara sosok tokoh Kang 

Koswara tipikal wirausaha sejati yang berupaya mencari kerja halal untuk 

anak dan istri, dari jadi tukang ojek, dagang cilok, sampai makelar jualan 

rumah. Koswara pun selalu banting tulang dan tetap berjuang menahan 

agar sang istri tidak berangkat jadi TKW. 

Hidup dengan ekonomi serba kekurangan, itulah yang jadi masalah 

Kokom dengan sang suami. Kang Koswara yang berupaya sekuat tenaga 

banting tulang tak pernah dihargai di hadapannya. Hidup Kokom yang 

selalu manyun memang pabeulit dengan segala pesimistis dalam dirinya. 

Kisah cinta Sobri dan Dedeh VS Ustad Kemed dan Mak Eros. 

Dalam soal asmara, kisah cinta Sobri dan Dedeh "Cantik" menyajikan 

romantisme penuh perjuangan. Hidup Dedeh serba salah saat ia 

dijodohkan dengang Kang Subagja (Bagja). Sobri adalah anak Ustadz 

Kemed dan Dedeh adalah cucunya Mak Eros. 
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Ustadz Kemed adalah representasi sosok kaum tua yang merasa 

ingin selalu dianggap/ditokohkan namun masih lemah dalam ilmu agama 

(karena selalu bersumber dari internet). Cinta Sobri pada Dedeh "Cantik" 

terhalang restu orang tuanya Ustadz Kemed juga Mak Eros (neneknya 

Dedeh). Walau, rasa cinta Dedeh pada Sobri pun sebenarnya tak bertepuk 

sebelah tangan. Backstreet adalah upaya keduanya dalam menjalin asmara. 

Hingga keduanya pun sepakat untuk naik ke pelaminan dengan menerjang 

rintangan dari Mak Eros dan Ustadz Kemed. 

Kisah asmara Pak Kemed dengan Mak Eros waktu keduanya 

zaman muda yang tragis, yakni teu jadi kawin. Hanya karena Kemed muda 

disangka berselingkuh dengan sang mantan. Pernikahan Kemed dengan 

Eros muda yang tinggal dua hari lagi pun gugur. Itulah yang jadi asal 

muasal mengapa kedua orang tua tersebut kerap menghalangi jalinan 

antara Sobri dan Dedeh. Mak Eros sendiri adalah sesepuh dalam tradisi 

wanita Ciraos jadi TKW. Mak Eros adalah pelopor TKW di lemburnya. 

Ceu Yoyoh, sosok wanita smart. Adapun gambaran wanita smart 

dan penuh strategi ditunjukkan dengan sepak terjang Ceu Yoyoh. Ceu 

Yoyoh mampu belajar dari pengalaman dan pandai mencuci otak para 

penduduk. Inilah sumber mengapa wanita di kampungnya banyak yang 

tertarik jadi TKW. 

Sebagai jaringan agen TKW, Ceu Yoyoh adalah sosok marketing 

yang mampu mempengaruhi penduduk untuk ambil bagian dari sistem 

kerjanya sebagai agen TKW. Ia selalu bersikap optimis dalam hidupnya 
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walau statusnya single parent karena berpisah dengan sang suami. Namun, 

kehadiran Tuti, anak semata wayangnya, selalu jadi penyemangat. Ia pun 

merangkul Cucu si tukang susu sebagai jaringan agen perekrutan calon 

TKW. 

Kisah Entin dan Kang Mulyadi. Tokoh si cantik Entin, sang 

tukang warung, banyak menarik perhatian kaum lelaki di Ciraos dan 

menjadi cinta sejati Kang Mulyadi (Sekdes). Cantik, lugu, dan penuh 

pesona adalah daya tarik Entin di mata para pria beristri di kampungnya. 

Para lelaki rela nongkrong dan minum kopi rutin di warungnya. Namun, 

inilah yang kerap jadi sumbu masalah. 

Kang Mulyadi, si sekrertasis desa pun sampai kabengbat dan 

bertingkah layaknya ABG baru jatuh cinta. Hingga akhirnya si janda muda 

itu pun balik suka pada Kang Mulyadi. Namun, "manuver" Kang Mulyadi 

yang terlalu mengekang Entin, membuat si penjaga warung tersebut 

menjadi antipati. Akhirnya, Kang Mulyadi pun harus berjuang kembali 

merebut cinta Entin yang kadung tersakiti olehnya. 

Kang Idan si tukang traktir. Kisah lainnya ada juga sosok Kang 

Idan yang hidupnya besar pasak daripada tiang. Ia selalu mentraktir 

teman-temannya atau berlaga sok fashionable hanya karena ingin dilihat 

bahwa ia orang berpunya. Ia pun kadang tak peduli dengan anak semata 

wayangnya, Ronaldo. Kepulangan sang istri dari kerja jadi TKW di Hong 

Kong menghadapkannya pada masalah: ia digugat cerai sang istri. 
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Sinetron ini pun menghadirkan sosok lainnya sepeti Subagja (Kang 

Bagja) pemuda alim yang suka mengurus kebun dan dijodohkan dengan 

Dedeh. Bagja punya anak buah yang setia bernama Encuy (Ucuy). Subagja 

pun kerap dikejar-kejar Neng Mimin. Namun dalam episode-episode 

terbaru, getar cinta Bagja rupanya beralih pada sosok Asih, anak Kang 

Dasep. 

Lalu ada tokoh Kang Kusoy, pemuda alim yang lumayan paham 

ilmu agama dan bisa berdiam di musala bersama Ustadz Kemed dan 

mertua Idan. Tokoh lainnya ada Cucu si penjual susu segar; Bu Guru Yola 

yang menjadi guru idaman; juga Dokter Clara dan Suster yang berbakti 

akan kesehatan raga dan jiwa penduduk Ciraos. Bu Dokter Clara biasa jadi 

tempat curhat para penduduk. 

C. Deskripsi Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada 

penelitian ini dalam mencari data peneliti menggunakan angket. Angket 

yang digunakan untuk mencarai data yaitu sebanyak sampel yang telah di 

putuskan sebelumnya yaitu sebanyak 60 responden, sehingga peneliti 

menyebarkan 60 angket. Angket tersebut diberikan secara acak kepada 

responden. Data yang telah didapat dari angket tersebut, diolah dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi serta prosentasenya, dengan rumus :  

P = F x 100 % 

      N 

Keterangan : 
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  P : Presentase 

  F : Frekuensi 

  N : Banyaknya Responden 

1. Intesitas / frekuensi menonton sinetron “Dunia Terbalik” 

Sinetron “Dunia Terbalik” yang tayang di televisi swasta RCTI 

tayang setiap hari pada pukul 20.00 – 22.30 WIB 

a. Deskripsi hasil penelitian variabel x (intensitas menonton sinetron 

“Dunia Terbalik”) 

Tabel 4.2 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

1. Saya menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” dalam seminggu 

a. 7 kali atau setiap hari 

b. 6 kali  

c. 5 kali  

d. 4 kali  

e. 3 , 2, atau 1 kali  

 

 

16 

0 

1 

3 

40 

 

 

26% 

0% 

2% 

5% 

67% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 26% dari responden atau 16 

orang menonton sinetron “Dunia Terbalik” selama 7 kali dalam 

seminggu atau bisa dibilang setiap hari menonton. Ada pula 1 orang 

responden yang menonton sinetron tersebut sebanyak 5 kali dalam 

seminggu, dan 3 orang responden memilih untuk menonton sinetron 

tersebut sebanyak 4 kali dalam seminggu. Berbeda dengan 
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intensitasnya, kebanyakan responden ternyata memilih untuk 

menonton sinetron “Dunia Terbalik” sebanyak 3, 2, atau 1 kali 

dalam seminggu. Pada tabel diatas menunjukkan ada 67%  dari 

responden yakni 40 orang responden menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” sebanyak 3, 2, atau 1 kali dalam seminggu.  

Tabel 4.3 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

2.  Saya selalu menonton sinetron 

“Dunia Terbalik”  

a. Selama 2 jam tanpa jeda 

b. Selama 2 jam namun 

mengganti chanel lain jika 

sedang iklan 

c. Tergantung dari ceritanya 

menarik atau tidak 

d. Sesempatnya saja 

e. Hanya  beberapa menit saja 

 

 

2 

19 

 

8 

 

19 

12 

 

 

3% 

32% 

 

13% 

 

32% 

20% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.3 menunjukkan kesamaan presentase antara 

responden yang menonton sinetron “Dunia Terbalik” selama 2 jam 

namun mengganti chanel lain jika sedang iklan dan responden 

yang menonton sinetron tersebut sesempatnya saja. Kesamaan 

tersebut ialah sebanyak 19 responden memilih untuk menonton 

sinetron “Dunia Terbalik” selama 2 jam namun mengganti chanel 

jika sedang iklan dan 19 responden menonton sinetron tersebut 

sesempatnya saja. 20% diantaranya memilih untuk menonton 

sinetron “Dunia Terbalik” sesempatnya saja. Lalu 8 orang 
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responden menonton sinetron tersebut tergantung ceritanya 

menarik atau tidak. Berbeda dengan kebanyakan responden, 

ternyata ada 2 orang yang memilih untuk menonton sinetron 

“Dunia Terbalik” selama 2 jam tanpa jeda. 

Dari tabel 4.2 dan 4.3 diatas disimpulkan bahwasanya 

sebagian besar masyarakat Desa Ngluwar menonton sinetron 

“Dunia Terbalik” hanya sebanyak 3, 2, dan 1 kali dalam seminggu. 

Ditunjukkan dengan presentase yang signifikan yakni 67% dari 

responden. Namun, tidak sedikit juga masyarakat di Desa Ngluwar 

yang intensitas menonton sinetron “Dunia Terbalik” berada di 

posisi tinggi, yakni ada 26% dari jumlah responden yang ada. 

Selain itu, sebagian besar masyarakat di Desa Ngluwar menonton 

sinetron “Dunia Terbalik” tersebut selama 2 jam namun mereka 

mengganti chanel lain jika sedang iklan. Ada sebesar 32% dari 

jumlah responden yang memilih untuk menonton selama 2 jam 

namun mengganti chanel saat iklan berlangsung.  

Terjadi keseimbangan antara masyarakat yang menonton 

sinetron “Dunia Terbalik” selama 2 jam namun mengganti chanel 

saat sedang iklan dan masyarakat yang menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” sesempatnya saja. Sebesar 32% dari jumlah responden 

yang ada juga memilih untuk menonton sinetron “Dunia Terbalik” 

sesempatnya saja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya 

hanya beberapa masyarakat saja yang mempunyai intensitas tinggi 



73 
 

 

dalam menonton sinetron “Dunia Terbalik” karena sebagian besar 

hanya menonton 3, 2, atau 1 kali dalam seminggu. Namun, dengan 

sedikitnya intensitas masyarakat dalam menonton sinetron tersebut, 

waktu yang mereka gunakan untuk menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” ialah selama 2 jam namun mengganti chanel saat sedang 

iklan. Hal tersebut juga menunjukkan adanya intensitas yang tinggi 

dalam melihat tayangan sinetron “Dunia Terbalik”. Walaupun pada 

sisi frekuensi menonton sinetron tersebut rendah, namun disisi 

waktu menontonnya, masyarakat Desa Ngluwar termasuk dalam 

golongan yang cukup banyak menkonsumsi sinetron tersebut 

secara instan atau tidak bertahap. 

Tabel 4.4 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

3.  Terhadap sinetron “Dunia 

Terbalik”, saya 

a. Sangat tertarik  

b. Lebih tertarik dibanding 

sinetron lain 

c. Biasa saja 

d. Kurang tertarik  

e. Tidak begitu tertarik  

 

 

8 

8 

 

36 

6 

3 

 

 

13% 

13% 

 

60% 

10% 

5% 

Jumlah 60 100 % 

  

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 13% responden menyatakan 

sangat tertarik terhadap sinetron “Dunia Terbalik” dan 13% 

responden juga menyatakan lebih tertarik pada sinetron “Dunia 
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Terbalik” dibandingkan dengan sinetron yang lainnya. Ada pula 

responden yang merasa biasa saja terhadap sinetron “Dunia 

Terbalik” yakni sebanyak 36 orang. 6 orang responden menyatakan 

kurang tertarik dan 3 orang sisanya menyatakan tidak begitu 

tertarik pada sinetron “Dunia Terbalik”.  

 

 

 

Tabel 4.5 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

4. Sinetron “Dunia Terbalik” lebih 

menarik dibanding acara-acara 

yang lain di televisi 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

5 

18 

14 

20 

3 

 

 

 

8% 

30% 

23% 

33% 

5% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 5 orang setuju bahwa 

sinetron “Dunia Terbalik” lebih menarik dibanding acara-acara 

yang lain di televisi. 18 orang responden menyatakan setuju bahwa 

sinetron “Dunia Terbalik” lebih menarik dibanding acara-acara 

yang lain ditelevisi. Ada pula yang kurang setuju jika sinetron 

“Dunia Terbalik” lebih menarik dibanding acara lain di televisi 
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yakni sebesar 23%. Namun ada juga yang merasa tidak setuju 

dengan pernyataan bahwa sinetron “Dunia Terbalik” lebih menarik 

dibandingkan dengan acara lain di televisi  yakni sebanyak 20 

orang. Dan sisanya sebanyak 3 orang menyatakan sangat tidak 

setuju dengan pernyataan bahwa sinetron “Dunia Terbalik” lebih 

menarik dibanding acara yang lain di televisi. 

Tabel 4.6 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

5. Alur cerita dari sinetron “Dunia 

Terbalik” selalu membuat 

penonton penasaran 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

4 

24 

9 

20 

3 

 

 

 

7% 

40% 

15% 

33% 

5% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebanyak 40% responden 

setuju dengan pernyataan bahwa alur cerita dari sinetron “Dunia 

Terbalik” selalu membuat penonton penasaran. Ada juga beberapa 

responden yang sangat setuju yakni sebanyak 4 responden saja. 9 

orang responden merasa kurang setuju dengan pernyataan bahwa 

alur cerita dari sinetron “Dunia Terbalik” selalu membuat penonton 

penasaran. Lalu sebanyak 20 orang repsonden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut dan 3 orang sisanya merasa sangat tidak setuju 
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dengan pernyataan bahwa alur cerita sinetron “Dunia Terbalik” 

selalu membuat penonton penasaran. 

Tabel 4.7 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

6. Saya lebih suka menonton 

sinetron “Dunia Terbalik”  

dibanding sinetron yang lain  

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

7 

21 

17 

13 

2 

 

 

 

12% 

35% 

28% 

22% 

3% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 35% dari 60 responden 

menjawab setuju dan lebih suka menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” dibandingkan dengan sinetron yang lain.Ternyata ada 

pula yang sangat setuju dengan pernyataan bahwa responden lebih 

suka menonton sinetron “Dunia Terbalik” dibandingkan dengan 

sinetron yang lain. 17 orang merasa kurang setuju, 13 orang 

menyatakan tidak setuju dan 2 orang menyatakan sangat tidak 

setuju menonton sinetron “Dunia Terbalik” dibanding sinetron 

yang lain. 

Tabel 4.8 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 



77 
 

 

7. Terhadap nama pemeran dalam 

sinetron “Dunia Terbalik” 

a. Saya mengetahui semua 

nama pemeran  

b. Saya mengetahui 7 nama 

pemeran  

c. Saya mengetahui 5 nama 

pemeran  

d. Saya mengetahui 3 nama 

pemeran  

e. Saya hanya mengetahui 1 

nama pemeran  

 

 

16 

 

9 

12 

8 

15 

 

 

27% 

 

15% 

20% 

13% 

25% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni 

sebesar 27%  atau sebanyak 16 orang mengetahui semua nama 

pemeran dalam sinetron “Dunia Terbalik”. 9 orang responden 

menyatakan mengetahui 7 nama pemeran dalam sinetron “Dunia 

Terbalik. 12 orang menyatakan mengetahui 5 nama pemeran dalam 

sinetron “Dunia Terbalik”. 8 orang menyatakan hanya mengetahui 

3 nama pemeran dan 15 orang responden menyatakan hanya 

mengetahui 1 nama pemeran saja dalam sinetron “Dunia Terbalik” 

Tabel 4.9 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

8. Apabila sinetron “Dunia 

Terbalik” tidak tayang maka 

perasaan saya  

a. Sedih dan kecewa 

b. Hanya kecewa 

c. Hanya sedih 

d. Biasa saja 

e. Tidak peduli 

 

 

3 

5 

2 

38 

12 

 

 

5% 

8% 

3% 

63% 

20% 
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Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hanya beberapa orang 

responden yang merasa sedih dan kecewa apabila sinetron “Dunia 

Terbalik” tidak tayang, yakni sebesar 5%. Sebesar 8% responden 

hanya merasa kecewa apabila sinetron tersebut tidak tayang. Lalu 

ada 2 orang responden yang merasa sedih apabila sinetron “Dunia 

Terbalik” tidak tayang. Dan sisanya merasa biasa saja apabila 

sinetron “Dunia Terbalik” tidak tayang. Dan hanya ada 12 orang 

yang tidak peduli apabila sinetron tersebut tidak tayang 

Tabel 4.10 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

9. Episode yang akan datang pada 

sinetron “Dunia Terbalik” 

membuat saya 

a. Selalu penasaran  

b. Hanya penasaran saja  

c. Sedikit penasaran  

d. Biasa saja 

e. Tidak penasaran  

 

 

 

8 

5 

6 

34 

7 

 

 

 

13% 

8% 

10% 

57% 

12% 

Jumlah 60 100 % 

  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa episode yang akan datang 

pada sinetron “Dunia Terbalik” membuat 8 orang responden selalu 

penasaran. Ada juga 5 orang responden yang hanya penasaran saja 

namun hanya beberapa kali. 6 orang responden merasa sedikit 
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penasaran dengan episode yang akan datang pada sinetron “Dunia 

Terbalik”. Namun ada banyak responden yang merasa biasa saja 

terhadap episode yang akan datang pada sinetron “Dunia Terbalik” 

dan ada 7 orang responden yang merasa tidak penasaran terhadap 

episode yang akan datang pada sinetron “Dunia Terbalik”. 

Dari tabel 4.4 hingga tabel 4.10 dapat disimpulkan 

bahwasanya masyarakat di Desa Ngluwar mengaku lebih tertarik 

pada sinetron “Dunia Terbalik” dibandingkan dengan sinetron-

sinetron yang lainnya. Namun sinetron “Dunia  Terbalik” mereka 

anggap biasa saja dan tidak lebih menarik dibandingkan acara-

acara lain yang ada di televisi. Perhatian masyarakat Desa Ngluwar 

terhadap sinetron “Dunia Terbalik” dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat Desa Ngluwar yang mengaku mengetahui semua nama 

pemeran dalam sinetron “Dunia Terbalik”, yakni sebanyak 16 

orang responden. Sebagian besar masyarakat di Desa Ngluwar juga 

sangat setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa alur 

cerita sinetron “Dunia Terbalik” selalu membuat penonton 

penasaran. Beberapa pernyataan diatas membuktikan adanya 

perhatian masyarakat Desa Ngluwar pada sinetron “Dunia 

Terbalik”. Hal tersebut pastinya akan memberikan pengaruh 

kepada masyarakat, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang 

negatif. 

Tabel 4.11 
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No Pertanyaan dan 

Alternatif Jawaban 

F P 

10. Saya merasa perilaku pada 

sinetron “Dunia Terbalik” 

a. Tidak patut untuk 

dicontoh 

b. Kurang patut untuk 

dicontoh 

c. Biasa saja 

d. Patut untuk dicontoh 

e. Sangat patut untuk 

dicontoh 

 

 

14 

7 

12 

27 

0 

 

 

23% 

12% 

20% 

45% 

0% 

Jumlah 60 100% 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 23% responden merasa 

bahwa perilaku dalam sineton “Dunia Terbalik” tidak patut untuk 

diontoh oleh masyarakat. Lalu ada juga 7 orang responden yang 

merasa bahwa perilaku dalam sinetron “Dunia Terbalik” kurang 

patut dicontoh oleh masyarakat. Ada beberapa orang yang 

beranggapan biasa saja terhadap perilaku dalam sinetron “Dunia 

Terbalik”, namun ada juga sebanyak 27 orang atau sebesar 45% 

responden merasa bahwa perilaku dalam sinetron tersebut patut 

dicontoh oleh masyarakat.  

 

Tabel 4.12 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 
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11. Durasi tayang sinetron “Dunia 

Terbalik” terlalu berlebihan  

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

8 

22 

16 

9 

5 

 

 

13% 

37% 

27% 

15% 

8% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan durasi tayang 

sinetron “Dunia Terbalik” ini terlalu berlebihan. 22 orang 

menyatakan setuju, dan 16 orang diantaranya menyatakan kurang 

setuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu pula, ada 9 orang 

responden yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan 

pernyataan yang mengungkapkan bahwa durasi tayang sinetron 

“Dunia Terbalik” terlalu berlebihan. Ada pula 5 orang yang sangat 

tidak setuju dengan pernyataan tersebut.  

Dari tabel 4.11 dan tabel 4.12 dapat disimpulkan 

bahwasanya pemahaman masyarakat di Desa Ngluwar terhadap 

sinetron “Dunia Terbalik” adalah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya responden yang merasa bahwa sinetron “Dunia 

Terbalik” memiliki durasi yang cukup lama dan berlebihan 

menurut masyarakat. Namun di sisi lain, pemahaman akan isi yang 

disampaikan dalam sinetron “Dunia Terbalik” adalah rendah. 

Karena sebagian masyarakat atau sebesar 45% responden merasa 
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perilaku dalam sinetron “Dunia Terbalik” patut diontoh oleh 

masyarakat, sedangkan perilaku yang ditayangkan banyak yang 

melanggar aturan dan syariat islam. 

b. Statistik Deskriptif  

Setelah melakukan penelitian terdapat data yang telah 

didapat serta telah dilakukan koding dan melakukan analisis yang 

dibantu oleh aplikasi SPSS 17. Berikut merupakan hasil analisis 

dari SPSS tentang statistic deskriptif. 

Tabel 4.13 

Tabel statistik deskriptif 

 

 

 

 

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari 60 angket yang 

telah disebarkan kepada sampel telah valid dan tidak terdapat 

angket yang memiliki kesalahan. Dapat dilihat bahwa nilai tengah 

atau Mean untuk intensitas menonton sinetron “Dunia Terbalik” 

adalah 31.10. Nilai median yang dimiliki oleh intensitas menonton 

Statistics 

  

SINETRON 

AKHLAQ 

DALAM 

BERKELUARGA 

N Valid 60 60 

Missing 0 0 

Mean 31.10 42.82 

Std. Error of Mean 1.047 .885 

Median 29.00 43.00 

Std. Deviation 8.109 6.853 

Minimum 18 29 

Maximum 54 58 

Sum 1866 2569 
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sinetron “Dunia Terbalik” adalah 29.00. Nilai minimum untuk 

untuk intensitas menonton sinetron “Dunia Terbalik” adalah 18 

serta maximum adalah 54. Data tersebut digunakan untuk 

menghitung tabel distribusi frekuensi serta nilai kecenderungan 

instrumen kuisioner pada soal x atau yang mempengaruhi yaitu 

intensitas menonton tayangan sinetron “Dunia Terbalik”.  

1) Distribusi Frekuensi 

a) Menghitung rentang data 

Rentang data = nilai maximum – nilai minimum 

             = 54    -    18 

             = 36 

b) Menghitung jumlah kelas interval  

K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 60 

   = 1 + 3,3 (1,78) 

   = 1 + 5,874 

      = 6,874 dibulatkan menjadi 7 

c) Menghitung panjang kelas  

Panjang kelas = Rentang data 

      Jumlah kelas 

        = 36 

   7 

        = 5,14 dibulatkan menjadi 5 

Dari perhitungan diatas maka dapat 

dilakukan pembuatan tabel distribusi frekuensi 
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dengan rentan data 36, jumlah kelas 7 dengan 

panjang kelas 5. 

Tabel 4.14 

Tabel Distribusi Frekuensi variabel x (intensitas 

menonton tayangan sinetron “Dunia Terbalik”) 

 

 
  

2) Nilai kecenderungan instrument kuisioner pada soal x 

(intensitas menonton tayangan sinetron “Dunia Terbalik”) 

Sebelum menentukan nilai kecenderungan terlebih 

dahulu harus mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dan nilai 

Standar deviasi ideal (Sdi). 

a) Nilai rata-rata ideal (Mi) 

Mi = ½ (skor ideal tertinggi + skor ideal terendah) 

 = ½ (5 x 11 + 1 x 11) 

 = ½ (15 + 11) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52

Tabel Distribusi Frekuensi variabel x
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 = ½ (66) 

 = 33 

Nilai kecenderungan rata- rata ideal (Mi) pada 

instrumen kuisioner soal inetensitas menonton sinetron 

“Dunia Terbalik” yaitu memiliki nilai 33.  

b) Standar deviasi ideal (Sdi) 

Sdi = 1/6 (skor ideal tertinggi - skor ideal terendah) 

      = 1/6 (5 x 11 - 1 x 11) 

         = 1/6 (55 - 11) 

         = 1/6 ( 44) 

    = 7,3 dibulatkan menjadi 7 

Nilai standar deviasi (Sdi) pada instrumen 

kuisioner soal inetensitas menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” yaitu memiliki nilai 7. 

Telah didapatkan Nilai kecenderungan rata - rata ideal 

(Mi) serta Nilai standar deviasi (Sdi), berikut rumus 

untuk  mencari kecenderungan instrumen penelitian. 

Sangat rendah = x < Mi – 1(Sdi) 

       = x < 33 – 1 (7) 

       = x < 33 – 7 

       = x < 26 

Rendah = Mi > x >Mi – 1 (Sdi) 

       = 33 > x >  33 – 1 (7) 
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       = 33 > x >  33 – 7 

       = 33 > x >  26 

Tinggi = Mi + 1 (Sdi) > x >Mi 

      = 33 + 1 (7) > x > 33 

     = 33 + 7 > x > 33 

     = 40 > x > 33 

Sangat Tinggi = x .> Mi + 1 (Sdi) 

      =  x .> 33 + 1 (7) 

     = x .> 33 + 7 

     = x .> 40 

Tabel 4.15 

Rumus Nilai Kecenderungan Instrument Kuisioner 

Pada Soal X (Intensitas Menonton Tayangan Sinetron 

“Dunia Terbalik”) 

No Kategori  Interval Skor Hitung 

1. Sangat 

Rendah 

x < Mi – 1(Sdi) x < 26 

2. Rendah  Mi > x >  Mi – 1 

(Sdi) 

33 > x > 26   

3. Tinggi  Mi + 1 (Sdi) > x 

>Mi 

40 > x > 33 

4. Sangat 

Tinggi 

x .> Mi + 1 (Sdi) x .> 40 

    

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa telah didapat rumus 

untuk menentukan kecencerungan instrument penelitian 

untuk soal x (intensitas menonton sinetron “Dunia 
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Terbalik”). Dapat dikatakan sangat rendah apabila x < 26, 

rendah apabila 33 > x >  26, tinggi apabila 40 > x > 33 dan 

tinggi apabila x .> 40.  

Tabel 4.16 

Frekuensi Nilai Kecenderungan Instrument Kuisioner 

Pada Soal X (Intensitas Menonton Tayangan Sinetron 

“Dunia Terbalik”) 

No  Kategori  Frekuensi  presentase 

1. Sangat 

Rendah 

15 25% 

2. Rendah  24 40% 

3. Tinggi  12 20 % 

4. Sangat 

Tinggi 

9 15 % 

 

 Tabel 4.16 menunjukkan frekuensi nilai 

kecenderungan instrumen penelitian pada soal yang 

berkaitan dengan variabel X (intensitas menonton 

sinetron “Dunia Terbalik”). Pada instrument tersebut 

terdapat responden yang memiliki nilai kecenderungan 

sangat rendah dapat dilihat pada kategori tersebut 

memiliki presentase frekuensi 25 %. Terdapat juga 

responden yang memiliki nilai kecenderungan rendah 

dapat dilihat pada kategori tersebut memiliki presentase 

frekuensi 40%. Terdapat 12 frekuensi yang memiliki 

kecenderungan tinggi dengan presentase 20%. Pada 
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kategori sangat tinggi terdapat 9 frekuensi dengan 

presentase 15% Sehingga dapat disimpulkan pada nilai 

kecenderungan intensitas menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” responden memiliki kecenderungan yang 

rendah. 

2. Akhlaq dalam berkeluarga  

Terdapat 12 soal yang berisi pengetahuan serta pengamalan dalam 

kehidupan sehari-hari tentang akhlaq dalam berkeluarga. 

a. Deskripsi hasil penelitian variabel y (akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam Desa Ngluwar) 

Tabel 4.17 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

12. Meneruskan silaturahmi yang 

telah dibina  oleh orang tua 

semasa hidup adalah hal yang 

tidak penting  

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

1 

6 

5 

28 

20 

 

 

 

2% 

10% 

8% 

47% 

33% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 

sebesar 47% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa meneruskan silaturahmi yang telah dibina oleh 

orang tua semasa hidupnya adalah hal yang tidak penting 
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dilakukan. 33% responden merasa sangat tidak setuju juga dengan 

pernyataan seperti diatas. Dengan kata lain, 48 orang responden 

menyatakan bahwa meneruskan silaturahmi yang telah dibina 

orang tua semasa hidupnya adalah hal yang penting. Namun ada 

beberapa orang yang setuju dengan pernyataan bahwa meneruskan 

silaturahmi yang telah dibina orang tua semasa hidup itu adalah hal 

yang tidak penting, yakni sebanyak 6 orang  dan ada pula 1 orang 

yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut.  

Tabel 4.18 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

13. Dalam satu bulan, saya 

mengunjungi orang tua saya 

a. Setiap hari  

b. Lebih dari 8 kali dalam 1 

bulan 

c. 4 sampai 7 kali dalam 1 

bulan  

d. Kurang dari 3 kali dalam 1 

bulan 

e. Tidak pernah 

 

 

20 

6 

7 

25 

2 

 

 

33% 

10% 

12% 

42% 

3% 

Jumlah 60 100 % 

  

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa mayoritas responden 

mengunjungi orang tua mereka kurang dari 3 kali dalam 1 bulan, 

yakni sejumlah 25 orang responden atau 42%. Lalu 20 orang 

responden mengaku mengunjungi orang tua mereka setiap hari. 

Ada pula 6 orang responden yang mengunjungi orang tua mereka 

lebih dari 8 kali dalam 1 bulan. 7 orang mengaku mengunjungi 
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orang tua mereka sebanyak 4 sampai 7 kali dalam 1 bulan. Lepas 

dari itu semua, ada juga responden yang tidak pernah mengunjungi 

orang tua mereka, yakni ada 2 orang. 

 

Tabel 4.19 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

14. Terhadap perkataan orang tua, 

saya 

a. Tidak pernah membantah 

b. Jarang sekali membantah 

c. Kadang – kadang 

membantah 

d. Sering membantah 

e. Selalu membantah 

 

20 

12 

27 

1 

0 

 

33% 

20% 

45% 

2% 

0% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa 45% responden kadang-

kadang membantah perkataan orang tua, yakni sebanyak 27 orang 

responden. 20 responden menyatakan tidak pernah membantah 

perkataan orang tua. Lalu 12 orang menyatakan jarang sekali 

membantah perkataan orang tua. Ada pula 1 orang responden yang 

mengaku sering membantah perkataan orang tua. Namun tidak ada 

satu pun responden yang selalu membantah perkataan orang tua. 

Tabel 4.20 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 
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15. Terhadap sahabat orang tua, 

saya 

a. Mengenal semua 

sahabatnya dan 

berhubungan dengan baik 

b. Hampir semuanya kenal 

c. Hanya kenal beberapa 

sahabatnya saja 

d. Hanya tau saja tetapi tidak 

kenal 

e. Tidak tahu sahabatnya sama 

sekali 

 

24 

 

4 

30 

2 

0 

 

40% 

 

7% 

50% 

3% 

0% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa 50% dari responden 

mengaku hanya mengenal beberapa sahabat orang tuanya, yakni 

sebanyak 30 orang responden. 24 orang responden mengaku 

mengenal semua sahabat orang tuanya. Ada pula 4 orang reponden 

yang mengaku hampir mengenal semua sahabat orang tuanya. 2 

orang responden mengaku hanya mengetahui sahabat orang tuanya 

tetapi tidak mengenalnya. Dan tidak ada satu pun responden yang 

tidak tahu sahabat orang tuanya sama sekali. 

Dari tabel 4.16 sampai tabel 4.20 dapat disimpulkan 

bahwasanya pengetahuan agama khususnya tentang berbakti pada 

orang tua masyarakat Desa Ngluwar bisa dikatakan sudah baik. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 33% responden yang mengaku 

sangat tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan 

meneruskan silaturahmi yang telah dibina  oleh orang tua semasa 

hidup adalah hal yang tidak penting. Dengan kata lain 33% 
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responden tersebut menganggap bahwa meneruskan silaturahmi 

yang telah dibina orang tua semasa hidupnya itu ialah hal yang 

penting dilakukan oleh seorang anak. 

Terlepas dari pengetahuan agama masyarakat di Desa 

Ngluwar, ternyata pengamalan terhadap teori birrul walidain ini 

masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat di 

Desa Ngluwar yang mengaku hanya mengunjungi orang tua 

maksimal 3 kali dalam 1 bulan, yakni sebesar 42% yang mengakui 

hal tersebur. Selain itu, sebagian besar responden atau sebesar 35%  

juga mengaku kadang-kadang membentak orang tua mereka. 

Adapun yang menunjukkan rendahnya pengamalan mereka tentang 

agama khususnya birrul walidain adalah banyaknya responden 

yang mengaku hanya mengenal beberapa sahabat dari orang tuanya 

saja. Itu merupakan satu hal yang dapat menunjukkan kedekatan 

anak dengan orang tuanya. 

Tabel 4.21 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

16. Seorang istri wajib untuk patuh 

dan taat pada perkataan suami  

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

26 

31 

2 

1 

0 

 

 

43% 

52% 

3% 

2% 

0% 

Jumlah 60 100 % 
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Tabel 4.21 menunjukkan 52% responden setuju apabila 

seorang istri wajib untuk patuh dan taat pada perkataan suaminya. 

43% responden juga sangat setuju dengan pernyataan bahwa 

seorang istri wajib untuk patuh dan taat pada perkataan suminya. 

Namun ada juga yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut, 

yakni 2 orang responden. Dan  1 orang sisanya menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan bahwa seorang istri wajib untuk patuh 

dan taat pada perkataan suami.  

Tabel 4.22 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

17. Suami boleh mencampuri harta 

istri 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

1 

37 

8 

11 

3 

 

2% 

62% 

13% 

18% 

5% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.22 menunjukkan bahwasanya 62% responden 

menyatakan setuju apabila suami boleh mencampuri harta istri, 

yakni sebanyak 37 orang yang menyetujuinya. Ada pula 1 orang 

responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan 

tersebut. Kemudian ada 8 orang yang merasa kurang setuju apabila 

suami boleh mencampuri harta istri. 18% atau sebanyak 11 orang 

responden menyatakan tidak setuju apabila suami boleh 
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menampuri harta istri. Ada pula 3 orang responden yang sangat 

tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Tabel 4.23 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

18. Lebih baik bersolek ketika akan 

pergi dibanding bersolek ketika 

dirumah bersama suami  

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

 

1 

17 

15 

23 

4 

 

 

 

2% 

28% 

25% 

38% 

7% 

Jumlah 60 100 % 

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa 38% responden atau 

sebanyak 23 orang responden tidak setuju dengan pernyataan lebih 

baik bersolek ketika akan pergi dibanding bersolek ketika dirumah 

bersama suami. 1 orang responden sangat setuju dengan 

pernyataan tersebut dan 17 orang responden juga menyatakan 

setuju dengan pernyataan lebih baik bersolek ketika akan pergi 

dibanding bersolek ketika dirumah bersama dengan suami. Lalu 

ada 15 orang yang merasa kurang setuju dengan pernyataan lebih 

baik bersolek ketika akan pergi dibanding ketika dirumah bersama 

suami. 4 orang sisanya merasa sangat tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

Tabel 4.24 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 
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19. Suami wajib memberikan 

nafkah kepada istri sebulan 

sekali 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

5 

10 

10 

28 

7 

 

 

8% 

17% 

17% 

47% 

12% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.24 tersebut menunjukkan 28 orang responden tidak 

setuju dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada 

istrinya sebulan sekali. Lalu hanya ada 5 orang yang sangat setuju 

dan 10 orang yang setuju jika suami itu wajib memberikan nafkah 

kepada istrinya sebulan sekali. Ada pula yang kurang setuju 

dengan pernyataan tersebut, yakni sebanyak 10 orang. Dan 7 orang 

sisanya merasa sangat tidak setuju jika suami wajib memberikan 

nafkah kepada istri sebulan sekali. 

Tabel 4.25 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

20. Soal untuk suami 

Saya mencari nafkah setiap hari 

untuk  

a. Istri dan anak saya 

b. Istri saya saja 

c. Anak saya saja 

d. Diri saya sendiri 

e. Tidak bekerja 

Soal untuk istri 

Saya meninggalkan anak dan 

 

 

17 

0 

0 

0 

6 

 

 

 

20 

 

 

23% 

0% 

0% 

0% 

10% 

 

 

 

33% 
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suami saya untuk pergi bekerja 

a. Tidak pernah 

b. 1 bulan sekali 

c. 1 minggu sekali 

d. 3 hari sekali 

e. Setiap hari 

 

1 

1 

0 

15 

2% 

2% 

0% 

25% 

Jumlah 60 100 % 

 

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa 23% dari responden yakni 

17 orang suami mencari nafkah setiap hari untuk anak dan istri 

mereka. Lalu ada juga 6 orang suami yang mengaku tidak bekerja 

dan tidak  mencari nafkah untuk keluarganya. Selepas dari itu 

semua ternyata 25% dari responden yakni sebanyak 15 orang istri 

mengaku pergi setiap hari meninggalkan anak dan suaminya untuk 

pergi bekerja. Ada pula 1 orang istri yang mengaku pergi 1 bulan 

sekali meninggalkan anak dan suami untuk pergi bekerja atau 

mencari nafkah. Lalu 1 orang sisanya ialah istri yang mengaku 

pergi setiap 1 minggu sekali untuk mencari nafkah bagi 

keluarganya. 

Tabel 4.26 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

21. Terhadap  pasangan saya, saya 

a. Tidak pernah membentak 

b. Jarang sekali membentak 

c. Kadang – kadang 

membentak 

d. Sering membentak 

e. Selalu membentak 

 

17 

12 

16 

15 

0 

 

 

28% 

20% 

27% 

25% 

0% 
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Jumlah 60 100 

Tabel 4.26 menunjukkan bahwasanya 28% atau sebanyak 

17 responden mengaku tidak pernah membentak pasangan mereka. 

Namun angka tersebut hampir sama dengan presentase responden 

yang kadang-kadang membentak pasangan mereka, yakni 

sebanyak 16 orang responden mengakui hal tersebut. Lalu 15 orang 

responden juga mengaku bahwa mereka sering membentak 

pasangan mereka. 12 orang responden mengaku jarang untuk 

membentak pasangan mereka. Dan tidak ada satu pun responden 

yang mengaku selalu membentak pasangan mereka 

Dari tabel 4.20 sampai tabel 4.26 dapat disimpulkan 

bahwasanya pengetahuan agama masyarakat Desa Ngluwar 

khususnya tentang hak, kewajiban dan kasih sayang suami istri 

masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat/responden yang mengaku setuju apabila suami boleh 

mencampuri harta istri. Selain itu, 47% dari responden yang ada 

memilih tidak setuju dengan pernyataan suami wajib memberikan 

nafkah kepada istrinya 1 bulan sekali.  

Terlepas dari pengetahuan agamanya, pengamalan agama 

masyarakat di Desa Ngluwar terlihat dari pernyataan yang 
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mengungkap bahwa sebagian besar atau sekitar 25% responden 

perempuan mengaku pergi meninggalkan anak dan suaminya 

setiap hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya, 

10% responden laki-laki juga menunjukkan bahwasanya mereka 

tidak pergi bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan 

anaknya.  

Tabel 4.27 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

22. Pemahaman agama anak 

bukan urusan orang tua 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

0 

2 

5 

22 

31 

 

 

0% 

3% 

8% 

37% 

52% 

Jumlah 60 100% 

 

Tabel 4.27 menyatakan bahwa 31 orang responden atau 

sebesat 52% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan yang 

menyatakan pemahaman agama anak bukan urusan orang tua. Ada 

pula 22 orang responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu. 5 

orang responden menyatakan kurang setuju dengan pernyataan 

yang menyatakan pemahaman agama anak bukan urusan orang tua. 

Dan 2 orang sisanya setuju dan tidak ada satu pun responden yang 

sangat setuju dengan pernyataan pemahaman agama anak bukan 

urusan orang tua. 
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Tabel 4.28 

No Pertanyaan dan Alternatif 

Jawaban 

F P 

23. Kepada anak, saya 

a. Setiap waktu dan kapanpun 

saya mengajarkan hal 

agama pada anak 

b. Kadang-kadang 

mengajarkan hal agama 

pada anak 

c. Jarang untuk mengajarkan 

hal agama pada anak 

d. Sudah pernah mengajarkan 

hal agama pada anak 

e. Tidak pernah mengajarkan 

hal agama pada anak  

 

15 

 

25 

 

3 

 

12 

 

5 

 

 

25% 

 

42% 

 

5% 

 

20% 

 

8% 

Jumlah 60 100% 

 

Tabel 4.28 menunjukkan intensitas orang tua dalam 

mengajarkan hal agama kepada anak. 42% responden atau 

sebanyak 25 orang kadang-kadang mengajarkan hal agama kepada 

anak. Lalu 15 orang responden menyatakan bahwa setiap waktu 

dan kapanpun mereka mengajarkan hal agama kepada anak. 12 

orang responden mengaku sudah pernah mengajarkan hal agama 

kepada anak. Namun ada 5 orang responden yang tidak pernah 

mengajarkan hal agama kepada anak. Dan 3 orang sisanya jarang 

untuk mengajarkan hal agama kepada anak mereka.  

Dari tabel 4.27 dan tabel 4.28 dapat disimpulkan 

bahwasanya sebagian besar responden atau sebesar 52% orang tua 

menjawab tidak setuju apabila urusan agama anak itu bukan urusan 
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orang tua. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat 

Desa Ngluwar atau sebanyak 42% mengaku hanya mengajarkan 

hal agam kepada anak kadang-kadang saja bukan setiap waktu. 

b. Statistik Deskriptif  

Setelah melakukan penelitian terdapat data yang telah 

didapat serta telah dilakukan koding dan melakukan analisis yang 

dibantu oleh aplikasi SPSS 22. Berikut merupakan hasil analisis 

dari SPSS tentang statistic deskriptif. 

Tabel 4.29 

Tabel statistik deskriptif 

 

Statistics 

  

SINETRON 

AKHLAQ 

DALAM 

BERKELUARGA 

N Valid 60 60 

Missing 0 0 

Mean 31.10 42.82 

Std. Error of Mean 1.047 .885 

Median 29.00 43.00 

Std. Deviation 8.109 6.853 

Minimum 18 29 

Maximum 54 58 

Sum 1866 2569 

 

 

Pada tabel 4.29 dapat dilihat bahwa dari 60 angket yang 

telah disebarkan kepada sampel telah valid dan tidak terdapat 

angket yang memiliki kesalahan. Dapat dilihat bahwa nilai tengah 



101 
 

 

atau Mean untuk Akhlaq dalam berkeluarga adalah 42.82. Nilai 

median yang dimiliki oleh Akhlaq dalam berkeluarga adalah 43.00. 

Nilai minimum untuk akhlaq dalam berkeluarga adalah 29 dan nilai 

maximum adalah 58. Data tersebut digunakan untuk menghitung 

tabel distribusi frekuensi serta nilai kecenderungan instrumen 

kuisioner pada soal y atau yang dipengaruhi yaitu akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam Desa Ngluwar 

1) Distribusi Frekuensi 

a) Menghitung rentang data 

Rentang data = nilai maximum – nilai minimum 

             = 58   -    29 

   = 29 

b) Menghitung jumlah kelas interval  

K = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 60 

          = 1 + 3,3 (1,78) 

      = 1 + 5,874 

      = 6,874 dibulatkan menjadi 7 

c) Menghitung panjang kelas  

Panjang kelas = Rentang data 

      Jumlah kelas 

         = 29 

   7 

         = 4,14 dibulatkan menjadi 4 
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 Dari perhitungan diatas maka dapat dilakukan 

pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan rentan data 

29, jumlah kelas 7 dengan panjang kelas 4. 

Tabel 4.30 

Tabel Distribusi Frekuensi variabel y (akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar) 

 
  

2) Nilai kecenderungan instrument kuisioner pada soal y (akhlaq 

dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar) 

Sebelum menentukan nilai kecenderungan terlebih 

dahulu harus mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dan nilai 

Standar deviasi ideal (Sdi). 

a) Nilai rata-rata ideal (Mi) 

Mi = ½ (skor ideal tertinggi + skor ideal terendah) 

                = ½ (5 x 12 + 1 x 12) 

 = ½ (60 + 12) 

     = ½ (72) 

0

2

4

6

8

10

12

14

29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60

Tabel Distribusi Frekuensi variabel y
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 = 36 

Nilai kecenderungan rata- rata ideal (Mi) pada 

instrumen kuisioner soal inetensitas akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar yaitu 

memiliki nilai 36.  

b) Standar deviasi ideal (Sdi) 

Sdi = 1/6 (skor ideal tertinggi - skor ideal terendah) 

      = 1/6 (5 x 12 - 1 x 12) 

      = 1/6 (60 - 12) 

      = 1/6 ( 48) 

      = 8 

Nilai standar deviasi (Sdi) pada instrumen kuisioner 

soal akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar yaitu memiliki nilai 8. 

Telah didapatkan Nilai kecenderungan rata - rata 

ideal (Mi) serta Nilai standar deviasi (Sdi), berikut rumus 

untuk  mencari kecenderungan instrumen penelitian. 

Sangat rendah  = x < Mi – 1(Sdi) 

  = x < 36 – 1 (8) 

  = x < 36 – 8 

  = x < 28 

Rendah = Mi > x >Mi – 1 (Sdi) 

       = 36 > x >  36 – 1 (8) 
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       = 36 > x >  36 – 8 

       = 36 > x >  28 

Tinggi = Mi + 1 (Sdi) > x >Mi 

      = 36 + 1 (8) > x > 36 

     = 36 + 8 > x > 36 

     = 44 > x > 36 

Sangat Tinggi = x .> Mi + 1 (Sdi) 

      =  x .> 36 + 1 (8) 

     = x .> 36 + 8 

     = x .> 44 

Tabel 4.31 

Rumus Nilai Kecenderungan Instrument Kuisioner 

Pada Soal Y (Akhlaq dalam berkeluarga masyarakat 

Islam di Desa Ngluwar) 

No Kategori  Interval Skor Hitung 

1. Sangat 

Rendah 

x < Mi – 1(Sdi) x < 28 

2. Rendah  Mi > x >  Mi – 1 

(Sdi) 

36 > x > 28   

3. Tinggi  Mi + 1 (Sdi) > x 

>Mi 

44 > x > 36 

4. Sangat 

Tinggi 

x .> Mi + 1 (Sdi) x .> 44 
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Tabel 4.31 menunjukkan bahwa telah didapat 

rumus untuk menentukan kecencerungan instrument 

penelitian untuk soal y (Akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam di Desa Ngluwar). Dapat dikatakan 

sangat rendah apabila x < 28, rendah apabila 36 > x >  

28, tinggi apabila 44 > x > 36 dan tinggi apabila x .> 

44.  

Tabel 4.32 

Frekuensi Nilai Kecenderungan Instrument Kuisioner 

Pada Soal Y (Akhlaq dalam berkeluarga masyarakat 

Islam di Desa Ngluwar) 

No  Kategori  Frekuensi  Presentase 

1. Sangat 

Rendah 

0 0% 

2. Rendah  9 15% 

3. Tinggi  22 37 % 

4. Sangat 

Tinggi 

29 48% 

 

 Tabel 4.32 menunjukkan frekuensi nilai 

kecenderungan instrumen penelitian pada soal yang 

berkaitan dengan variabel y (Akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam di Desa Ngluwar). Pada instrument 

tersebut tidak terdapat responden yang memiliki nilai 

kecenderungan sangat rendah. Terdapat 9 responden yang 

memiliki nilai kecenderungan rendah dapat dilihat pada 
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kategori tersebut memiliki presentase frekuensi 15%. 

Terdapat 22 frekuensi yang memiliki kecenderungan 

tinggi dengan presentase 36,67%. Pada kategori sangat 

tinggi terdapat 29 frekuensi dengan presentase 48,3% 

Sehingga dapat disimpulkan pada nilai kecenderungan 

akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar adalah sangat tinggi. 

3. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya nilai Sig 

adalah 0,124. Maka dapat dikatakan data yang dimiliki seluruhnya 

adalah berdistribusi normal karena nilai Sig lebih besar dari 0,05. Oleh 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Predicted Value 

N 60 

Normal Parametersa,,b Mean 42.8166667 

Std. Deviation 2.03399175 

Most Extreme Differences Absolute .152 

Positive .152 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.179 

Asymp. Sig. (2-tailed) .124 

a. Test distribution is Normal. 

b.Calculated from data. 
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karena itu dapat dilanjutkan penelitian uji regresi linear sederhana dan 

uji parsial.  

 

b. Uji Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.34 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil besaran koefisien determinasi (R 

Square) adalah sebesar 0,088 atau 8,8%. Hal ini berarti variabel 

dependen (Intensitas menonton sinetron “Dunia Terbalik”) dijelaskan 

sebesar 8,8% oleh variabel independen (akhlaq dalam berkeluarga). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas menonton sinetron 

“Dunia Terbalik” memiliki variabel independen berpengaruh dengaan 

variabel dependen sebesar 8,8% sedangkan sisanya yaitu 91,2% (100% 

- 8,8%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian yang tidak 

termasuk dalam regresi. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Pengolahan data 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .297a .088 .072 6.601 

a. Predictors: (Constant), INTENSITAS MENONTON SINETRON 

"DUNIA TERBALIK" 

b. Dependent Variable: AKHLAQ DALAM BERKELUARGA 
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pada penelitian ini dibantu menggunakan program SPSS. Berdasarkan 

60 responden, peneliti mendapat hasil sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.35 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.016 3.404  10.286 .000 

INTENSITAS MENONTON 

SINETRON "DUNIA 

TERBALIK" 

.251 .106 .297 2.367 .021 

a. Dependent Variable: AKHLAQ DALAM BERKELUARGA 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui hasil analisis regresi 

diperoleh        koefisien untuk variabel intensitas menonton sinetron 

“Dunia Terbalik” sebesar 0,251 dengan konstanta sebesar 35.016 

sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah : 

Y : 35.016 + 0,251 X 

Hasil uji empiris pengaruh sinetron “Dunia Terbalik” terhadap 

akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar 

menunjukkan nilai t hitung 2.367 dan p value (Sig) sebesar 0,021 yang 

dibawah alpha 5%, hal itu berarti terdapat pengaruh antara intensitas 

menonton sinetron “Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Hasil penelitian dapat 
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menerima hipotesis yang menyatakan bahwa “ada pengaruh antara 

intensitas menonton sinetron “Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar, jadi Ha diterima dan 

Ho ditolak. Nilai Signifikan t dapat dilihat sebesar 0,021 atau < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen secara 

parsial berpengaruh negatif. Hal ini berarti sinetron “Dunia Terbalik” 

berpengaruh negatif terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat 

Islam di Desa Ngluwar. 

Nilai  beta dalam unstandardized coefficiens variabel intensitas 

menonton sinetron “Dunia Terbalik” menunjukkan angka sebesar 

0,251 yang artinya ada besaran koefisien intensitas menonton sinetron 

“Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam 

di Desa Ngluwar adalah sebesar 25,1%. 

Pengaruh masing-masing independen (intensitas menonton 

sinetron “Dunia Terbalik” dan variabel dependen (akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar) dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terbukti bahwa sinetron “Dunia Terbalik” memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di 

Desa Ngluwar (pvalue ˂ 0,05). Intensitas menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam akhlaq 

dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Dari hasil 
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pengujian yang dilakukan oleh peneliti terbukti sinetron “Dunia 

Terbalik” memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Hasil ini ditunjukkan 

dengan hasil yang berbeda dengan jawaban responden pada masing-

masing item pertanyaan.  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Sinetron “Dunia Terbalik” memberikan pengaruh  terhadap akhlaq 

dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Dengan adanya 

kondisi tersebut, sineton “Dunia Terbalik” harus lebih memperhatikan 

perilaku yang ditayangkan dalam sinetron tersebut. Sinetron “Dunia 

Terbalik” menunjukkan hasil 8,8%, hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwasanya terdapat pengaruh pada sinetron “Dunia Terbalik” terhadap 

akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar.  

Kemudian pada uji hipotesis berdasarkan analisis data, nilai 

koefisien beta (β) = 0,251 dan menunjukkan t hitung sebesar 2,367 dan 

nilai Sig t = 0,021 dimana < 0,05. Hasil penelitian dapat menerima 

hipotesis yang menyatakan bahwa “ada pengaruh antara intensitas 

menonton sinetron “Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam di Desa Ngluwar, jadi Ha diterima dan Ho ditolak. Nilai 

Signifikan t dapat dilihat sebesar 0,021 atau < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwasanya variabel independen secara parsial berpengaruh 

negatif. Hal ini berarti sinetron “Dunia Terbalik” berpengaruh negatif 
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terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar 

sebesar 8,8%.  

 


