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ABSTRAK 

 

Rini Dawati Putri Ainun : Persepsi siswa SMAN 1 Purwadadi tentang Film 

berjudul Negri 5 Menara hubunganya dengan akhlak mereka sehari-hari 

 

 Menilik terdapatnya keberagaman perilaku/akhlak pada siswa SMAN 1 

Purwadadi jika dikaitkan dengan teori bahwasanya akhlak seseorang dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap suatu objek/stimulus, maka muncul pemikiran bahwa mungkin 

saja persepsi siswa terhadap sesuatu hal itu berbeda-beda. Seperti yang kita pahami 

bahwa pengaruh tontonan atau dalam hal ini adalah Film terhadap perilaku manusia 

cukup besar, atas dasar hal tersebut penulis mengambil judul “persepsi siswa tentang 

film berjudul negri 5 menara” yang mana hal yang di persepsi bersifat positif, dengan 

maksud mencari tahu atau meneliti  setinggi apa relevansi dari kedua variabel 

tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Bagaimana realisasi 

persepsi siswa SMAN 1 Purwadadi tentang film berjudul “Negri 5 Menara”? 2). 

Bagaimana realisasi akhlak siswa SMAN 1 Purwadadi sehari-hari? 3). Bagaimana 

persepsi siswa SMAN 1 Purwadadi tentang film remaja berjudul “Negri 5 Menara” 

dan hubunganya dengan akhlakmereka sehari-hari? 

Penelitian ini bertolak pada kajian teoritis yang menyatakan bahwa persepsi itu 

adalah suatu proses yang di dahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses 

sensoris. dan akhlak adalah sifat yang tertnam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari uraian 

tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah semakin positif 

persepsi siswa tentang film berjudul negri 5 menara maka semakin baik akhlaknya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif , adapun 

teknik pengumpulan data adalah angket sebagai metode utama, dan tambahanya 

metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 65 orang yang di analisi secara statistic emnggunakan 

pendekatan random sampling. 

Dari hasil pengolahan data disimpulkan bahwa 1). Realitas variabel X tergolong 

baik berdasarkam rata-rata jawaban 3,55 berada pada interval antara 3,40 – 4,19. 2). 

Realitasvariabel Y tergolong baik berdasarkan rata-rata jawaban sebesar 4,11 yang 

berada pada interval 3,40 – 4,19. 3) Realitas korelasi antara keduanya diperoleh harga 

koefisien korelasi sebesar 0,14. ada pada kategori sangat rendah, karena berada pada 

interval 0,00 – 1,20. Pengaruh variabel X terhadap Y adalah 1%. Dan hipotesis 

ditolak dengan perhitungan t hitung 1,34 < t tabel 2,97. 
 

  


