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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mencoba menjawab rumusan

masalah bagaimana efek media mssa program Laptop Si Unyil di Trans 7 apabila

ditinjau dari sisi edukasi pada siswa SD N Kledokan. Efek media massa dalam

program Laptop Si Unyil dapat diukur dengan menggunakan tiga elemen penting

atau tiga pendekatan seperti yang dikemukakan oleh Steven M Chaffe yaitu

dengan pendekatan aspek kognitif, afektif dan behavioral. (Rakhmat, 2007 : 219-

131).

Setelah menjalani serangkaian proses penelitian yang dilakukan selama

kurang lebih empat bulan terhitung sejak bulan April hingga Agustus, penulis

menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi

dengan lima orang narasumber dari SD N Kledokan. Sebelum melakukan

wawancara, penulis melakukan pre survei dengan menggunakan metode

pembagian kuisioner terlebih dahulu untuk menentukan narasumber mana yang

memenuhi kriteria untuk dijadikan narasumber dalam penelitian. Adapun

intensitas menonton dari kelima narasumber yaitu sebanyak empat sampai lima

kali dalam seminggu.

Berdasarkan hasil temuan data yang penulis lakukan, penulis menemukan

bahwa terdapat efek kognitif pada program Laptop Si Unyil terhadap siswa SD N

Kledokan tersebut. Efek kognitif yang dimaksudkan adalah, para narasumber
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mendapatkan banyak sekali informasi baru yang bisa menambah wawasan serta

pengetahuan bagi mereka. Pada umumnya tayangan Laptop Si Unyil adalah

tayangan yang bersifat sangat informatif baik informasi mengenai teknologi,

pengetahuan umum, lingkungan, kuliner, keterampilan dan kerajinan tangan atau

bahkan informasi mengenai wisata.

Dari hasil temuan data di lapangan, kelima narasumber memiliki jawaban

yang sama terkait dengan efek kognitif yakni dengan menonton program Laptop

Si Unyil, mereka bisa memperoleh informasi yang beragam dan sangat

bermanfaat bahkan bisa memperluas wawasan mereka, diantaranya adalah

informasi mengenai penanaman stroberi, pembuatan bakpia tempe, pengolahan

ikan tuna, pembuatan alat elektronik dari bambu, pembuatan manisan kolang-

kaling, pembuatan alat elektronik dan lain-lain. Tayangan-tayangan tersebut

diakui oleh narasumber sebagai informasi yang belum mereka ketahui

sebelumnya yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan mereka. Hal ini

merupakan wujud dari efek media massa pada aspek kognitif.

Efek afektif media massa pada program Laptop Si Unyil yang penulis

pada lima orang narasumber yaitu berkaitan dengan perasaan narasumber ketika

meonton program tersebut. Narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa

program tersebut sudah disukai sejak pertama kali menonton yakni pada saat

mereka masih duduk di bangku kelas satu hingga kelas tiga SD. Terkait dengan

efek afektif, penulis menemukan bahwa para narasumber mengaku senang dan

sangat menyukai program tersebut, alasannya adalah karena ketika menonton

Laptop Si Unyil, mereka tidak hanya memperoleh informasi yang bisa menambah
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wawasan mereka, namun mereka juga merasa senang karena terdapat aspek

hiburan di dalam tayangan tersebut. Aspek hiburan yang dimaksudkan adalah

karakter-karakter boneka Unyil dan teman-temannya yang diparodikan secara

menarik dan tidak membosankan. Kelima narasumber mengaku, mereka bukan

hanya tertarik dengan tayangan informasi yang disajikan, namun juga pada

karakter-karakter boneka yang menurut mereka lucu serta menghibur dan tidak

membosankan yang dikemas secara menarik.

Sedangkan pada efek behavioral, penulis menemukan bahwa dari ke lima

orang narasumber, hanya satu orang narasumber yang memiliki efek behavioral

yaitu berupa duplikasi kerajinan tangan berbentuk boneka tangan yang terbuat

dari kain flannel. Narasumber tersebut mengaku mempraktekkan cara

pembuatannya setelah menonton tayangan tersebut. Hal berbeda penulis temukan

pada keempat narasumber lain yang mengaku bahwa selama menonton program

Laptop Si Unyil mereka memiliki keinginan untuk membuat sebuah duplikasi

kerajinan, namun tidak pernah dilakukan karena berbagai alasan yakni malas,

kendala bahan yang susah, dan lupa cara pembuatannya. Laptop Si Unyil memang

menyajikan berbagai macam informasi, namun tayangan-tayangan tersebut lebih

banyak didominasi oleh tayangan yang bersifat teknologi di pabrik, sehingga sulit

untuk seorang anak untuk melakukan duplikasi terkait dengan aspek behavioral.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa program

Laptop Si Unyil SI Trans 7 yang dikategorikan sebagai program edukasi (sumber:

trans7) dengan segmentasi anak-anak berusia 9-13 tahun, berusaha untuk

menyajikan berbagai informasi mengenai pengetahuan dan teknologi yang biasa
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anak-anak temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya informasi

mengenai pengetahuan saja, namun dalam program Laptop Si Unyil juga

menyajikan aspek hiburan melalui karakter boneka tahun 80-an yang sangat

terkenal sehingga anak-anak bukan hanya belajar namun juga mendapatkan

hiburan melalui boneka tersebut serta dapat meningkatkan dan mengembangkan

kreativitas mereka.

B. Saran

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi

dengan subjek penelitian siswa sekolah dasar yang berusia 9-13 tahun, sehingga

peneliti masih banyak menemukan kesulitan terutama pada saat wawancara

dengan subjek penelitian. Apabila ingin melakukan penelitian sejenis dengan

subjek anak-anak, lebih baik dilakukan persiapan yang panjang demi

mendapatkan data yang mendalam dan akurat. Penelitian ini juga bisa diukur

dengan menambahkan teori lain sebagai referensi yang tentunya memiliki korelasi

dengan penelitian mengenai efek media program acara televisi.

Bagi penyelenggara program Laptop Si Unyil Trans 7, penulis

menyarankan untuk lebih meningkatkan kualitas tayangan atau materi acara

dengan informasi-informasi yang lebih ringan terutama yang berkaitan dengan

kerajinan tangan ataupun keterampilan sederhana yang dapat meningkatkan

kreativitas dan daya imajinasi anak-anak. Tayangan materi acara Laptop Si Unyil

masih didominasi oleh materi acara yang bersifat teknologi, sehingga sulit bagi
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seorang anak usia sekolah dasar untuk dapat melakukan duplikasi terhadapn

tayangan tersebut dalam bentuk kegiatan ataupun tindakan (efek behavioral).
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Transkip Wawancara Mendalam (In Depth Interview)

1. Shafa Feby Ayuningtias (Kelas V)

No Pertanyaan Jawaban Kategori

1 Apakah kamu pernah

menonton program

Laptop Si Unyil?

Ia mas, saya pernah nonton acara

laptop si Unyil

kognitif

2 kamu tau acara laptop si

Unyil dari siapa?

Saya tau nya dari tv mas kognitif

3 Kalo begitu, program

laptop si unyil disiarkan

di tv apa ya?

Program si unyil tu disiarkan di trans

7

kognitif

4 Kapan pertama kali

menonton program laptop

si Unyil?

Masih kecil mas, pas kelas III SD kognitif

5 Berapa kali seminggu

kamu menonton program

laptop si Unyil?

Yaa hampir setiap hari mas saya

nonton, biasanya pas pulang sekolah

mas, atau sambil makan siang…

kognitif

6 Apa kesan kamu terhadap suka mas, saya suka udah dari kecil afektif



 

 

program laptop si Unyil?

7  Mengapa kamu

suka dan tertarik

menonton

program laptop si

Unyil? Apa

alasannya?

bagus biasanya buat kerajinan

tangan, proses pembuatan mobil, di

pabrik-pabrik gitu to, nah itu tuh

nambah wawasan mas, jadinya

ngerti… ada kerajinan nya juga aku

suka… seperti ada kerajinan dari

kaleng bekas dibuat jadi hiasan

rumah

afektif

8 Kalo selain program

laptop si unyil ada

program lain yang kamu

suka?

itu apa ya mas yang tentang ikan-

ikan itu mas.. dunia air apa dunia

binatang tu mas.. aku juga suka..

afektif

9 Jadi kalo disuruh milih

menonton lebih suka

program laptop si unyil

atau dunia binatang?

Alasannya?

aku lebih suka laptop si unyil,

soalnya informasinya tu banyak ga

cuman di pabrik-pabrik aja tapi kan

kadang-kadang ada juga kayak yang

si unyil nya syuting ke luar negeri

ada masak-masak nya juga seperti

afektif



 

 

Cara pembuatan sosis

masih ingat?

pembuatan sosis sapi, trus lucu juga

sama si unyil dan pak ogah.. jadinya

gak bosan mas..

agak lupa.. daging sapi dihancurin

trus di simpen dikulkas..

10 Apa yang kamu peroleh

ketika menonton program

laptop si unyil??

Kerajinan tangan seperti

apa?

pas nonton program si unyil itu aku

dapet pelajaran-pelajaran mas..

kayak kerajinan tangan,

keterampilan.. ada pengetahuannya

juga… apa ya kalo nonton itu tuh

bisa menambah wawasan kita mas..

bisa bikin pinter juga…

Ada kerajinan tangan dari batang

kayu manis.. dibuat jadi gantungan

kunci, sama vas bunga, hiasan gitu..

kognitif

11 Berarti menurut kamu

program laptop si unyil

itu menambah wawasan

kamu? Mengapa?

Ia mas.. kalo tiap hari nonton itu aku

banyak dapat wawasan jadi ngerti

banyak hal gitu.. wawasannya jadi

luas..

kognitif



 

 

alasannya apa?

12 Bagaimana dengan

dialog-dialog yang

diparodikan oleh si Unyil

dan teman-temannya?

Lucu mas.. aku suka ketawa kalo

nonton si unyil apalagi pak ogah tuh

kan usil trus suka minta-minta uang

mas.. cepe.. aku suka unyil nya.. dia

lucu

afektif

13 Bagaimana perasaan

kamu setelah menonton

program laptop si Unyil?

perasaan saya senang mas, apa yaa

gembira lah pokok ee..

afektif

14 Mengapa kamu bisa

senang? apa yang

membuat kamu senang?

Soalnya bisa tau cara pembuatan

sesuatu to mas, jadi habis nonton tu

senang.. trus bisa ketawa juga kalo

liat si unyil sama melani sama pak

ogah.. ada usro juga itu mas.. jadinya

ketawa-ketawa.. perasaannya

senang..

afektif

15 Apakah kamu pernah

ingin membuat sebuah

karya atau meniru

Hmm pernah sih mas.. pengen… afektif



 

 

membuat suatu benda

setelah kamu menonton

program laptop si Unyil

16 Apakah kamu pernah

membuat karya atau

menduplikasi cara

pembuatan suatu benda

ataupun kerajinan setelah

menonton program laptop

si unyil??

Haduh gak pernah e mas haha..

pengen aja tapi gak pernah aku

bikin..

afektif

17 Mengapa kamu tidak

pernah menirukan atau

membuat sesuatu benda

setelah menonton laptop

si unyil?

Soalnya aku kalo kerajinan tangan tu

gak bisa bagus.. trus kadang tu kan

susah-susah bahannya jadi aku gak

pernah bikin tu mas..

behavioral



 

 

2. Yumna Auliya Zain (Kelas V)

No Pertanyaan Jawaban Kategori

1 Apakah kamu pernah

menonton program

Laptop Si Unyil?

Ia.. pernah mas.. kognitif

2 kalo begitu, kamu tau

acara laptop si Unyil

dari siapa?

Dari tv mas.. nonton dirumah sama

keluarga..

kognitif

3 Kalo begitu, program

laptop si unyil disiarkan

di tv apa ya?

Di tv trans 7 kognitif

4 Kapan pertama kali

menonton program

laptop si Unyil?

Pertama tu kelas 1 eehh kelas 3 sd

mas..

kognitif

5 Berapa kali seminggu

kamu menonton

program laptop si

Biasanya nonton tu setiap hari senin,

rabu, kamis.. ya tergantung kalo

pulang sekolah gak ada les ya bisa

kognitif



 

 

Unyil? ditonton mas.. tapi kalo ada les ya gak

bisa.. biasanya nonton pas lagi

makan..

6 Apa kesan kamu dengan

program laptop si

Unyil?

Suka banget mas.. afektif

7 Mengapa kamu suka

dan tertarik menonton

program laptop si

Unyil? Apa alasannya?

Soalnya laptop si unyil itu apa yahh,

tambah apa ya kayak ilmu gitu,

nambah wawasan kayak pelajaran

sekolah tu kadang-kadang ada..

afektif

8 Menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan

yang seperti apa?

Cara nanam strobery

bagaimana? masih

ingat?

aku pernah nonton tu pas dikasi tau

cara menanam stroberi mas.. akhirnya

aku ngerti kan sebelumnya aku gak

tau..

agak lupa.. pokoknya tu ditanam di

tanah trus nanti dikasi pupuk..

kognitif

9 Kalo selain program

laptop si unyil ada

program lain yang kamu

Ada mas.. film kartun tom and jerry..

tapi aku lebih milih laptop si unyil

karena ilmunya banyak.. ada

afektif



 

 

suka? pengetahuan mas..

10 Apa yang kamu peroleh

ketika menonton

program laptop si

unyil??

pas nonton itu tu jadinya pas kita di

sekolah tu kadang kita ngerti sama

pelajaran.. jadi ada keterampilan juga..

kadang pelajaran yang di sekolah tu

ada jawabannya di laptop si unyil..

ada informasi dan pengetahuan mas..

kognitif

11 Berarti menurut kamu

program laptop si unyil

itu menambah wawasan

kamu? Mengapa?

alasannya apa?

Ia mas, bisa menambah wawasan aku..

aku banyak ngerti hal baru…

kognitif

12 Bagaimana dengan

dialog-dialog yang

diparodikan oleh si

Unyil dan teman-

temannya?

Bagus kok.. aku suka melani, unyil,

usro.. mereka lucu..

kognitif

13 Bagaimana perasaan

kamu setelah menonton

Seneng.. perasaannya ya seneng afektif



 

 

program laptop si

Unyil?

14 Mengapa kamu bisa

senang? apa yang

membuat kamu senang?

Soalnya aku dapat ilmu lagi.. jadinya

aku seneng kan bisa bikin pinter juga

itu mas

afektif

15 Apakah kamu pernah

ingin membuat sebuah

karya atau meniru

membuat suatu benda

setelah kamu menonton

program laptop si Unyil

Ia mas pengen buat.. pengen praktekin

cara pembuatan karya-karya kerajinan

itu mas..

afektif

16 Apakah kamu pernah

membuat karya atau

menduplikasi cara

pembuatan suatu benda

ataupun kerajinan

setelah menonton

program laptop si

unyil??

kan di laptop si unyil itu pernah bikin

boneka tangan..trus itu tak praktekin

di rumah.. cuman itu aja mas aku baru

bikin itu aja.. yang lainnya gak bisa..

behavioral



 

 

17 Boneka tangan yang

seperti apa? Cara

pembuatannya

bagaimana?

Itu mas boneka yang bentuknya tu

dimasukin ke tangan.. dibuat dari kain

flannel itu mas..

behavioral

3. Hanif Ardiansyah (Kelas VI)

No Pertanyaan Jawaban Kategori

1 Apakah kamu pernah

menonton program

Laptop Si Unyil?

Pernah nonton mas.. kognitif

2 kamu tau acara laptop si

Unyil dari siapa?

taunya dari tv.. kognitif

3 Kalo begitu, program

laptop si unyil disiarkan

di tv apa ya?

Laptop si unyil itu di.. tv.. trans 7

mas..

kognitif

4 Kapan pertama kali

menonton program

Lupa.. pas masi kecil.. kira-kira waktu

kelas 1 atau 2 SD.. lupa mas.. udah

kognitif



 

 

laptop si Unyil? lama

5 Berapa kali seminggu

kamu menonton

program laptop si

Unyil?

Hampir setiap hari mas.. biasanya pas

pulang sekolah.. kalo lagi gak ada les..

kalo pulangnya cepet ya sempet

nonton..

kognitif

6 Apa kesan kamu

terhadap program

laptop si Unyil?

Suka mas.. program nya bagus.. afektif

7 Mengapa kamu suka

dan tertarik menonton

program laptop si

Unyil? Apa alasannya?

Pas puasa ada

pembuatan makanan

apa?

Soalnya ada bonekannya.. ada

informasi.. nambah pinter itu kan kalo

di laptop si unyil banyak informasi

kayak apa ya pembuatan di pabrik-

pabrik.. ada makanan-makanannya

juga pas puasa kemaren..

Kemaren itu pembuatan bakpia

tempe.. tempatnya di malang.. nanti

tempenya dicampur sama santan

kelapa..

afektif



 

 

8 Menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan

yang seperti apa?

Pembuatan Elektronik

apa?

Kan ada informasi, kadang kayak

pembuatan elektronik bisa nambah

wawasan saya.

pembuatan bambu tronik.. speaker

sama radio yang dibuat dari kulit

bambu..

kognitif

9 Kalo selain program

laptop si unyil ada

program lain yang kamu

suka?

Boneka yang mana

yang kamu suka?

banyak sih tapi lebih suka sama

laptop si unyil.. ada boneka-boneka

nya jadi lucu.. enak ditonton..

boneka unyil, Melanie, usro..

afektif

10 Apa yang kamu peroleh

ketika menonton

program laptop si

unyil??

saya dapat pelajaran.. seperti

pengetahuan yang saya belum pernah

tau akhirnya ngerti mas

pengetahuannya itu seperti pembuatan

kognitif



 

 

Pengetahuan apa? uang logam..

11 Berarti menurut kamu

program laptop si unyil

itu menambah wawasan

kamu? Mengapa?

alasannya apa?

Masih ingat cara

pembuatannya?

menambah wawasan nya itu karena

banyak informasi dan

pengetahuannya.. seperti cara

memelihara ikan lele.. nanti ikannya

dibuatin kolam trus dipelihara

didalam..

aku udah lupa itu kan di pabrik.. pake

mesin-mesin

kognitif

12 Bagaimana dengan

dialog-dialog yang di

mainkan oleh si Unyil

dan teman-temannya?

Bagus.. menarik.. aku suka nonton itu

gak cepet bosan…

afektif

13 Bagaimana perasaan

kamu setelah menonton

program laptop si

Unyil?

Senang mas.. kan bisa bikin

ketawa..perasaan saya senang.. bisa

bikin tambah pintar juga..

afektif



 

 

14 Mengapa kamu bisa

senang? apa yang

membuat kamu senang?

karena bisa nambah wawasan.. trus itu

ada si si unyil, ada pak raden, ada

melanie juga jadinya seneng aja mas..

afektif

15 Apakah kamu pernah

ingin membuat sebuah

karya atau meniru

membuat suatu benda

setelah kamu menonton

program laptop si Unyil

Kadang-kadang aja.. afektif

16 Apakah kamu pernah

membuat karya atau

menduplikasi cara

pembuatan suatu benda

ataupun kerajinan

setelah menonton

program laptop si

unyil??

Gak pernah mas..males… soalnya kan

agak susah.. kalo di pabrik-pabrik gitu

ya aku ga bisa

behavioral



 

 

4. Afiqah Arya Durani (Kelas VI)

No Pertanyaan Jawaban Kategori

1 Apakah kamu pernah

menonton program

Laptop Si Unyil?

Ya mas, saya pernah nonton acara

Laptop Si Unyil

kognitif

2 kamu tau acara laptop si

Unyil dari siapa?

Aku tau sendiri, tau nya pas nonton

tv.. itu kan program nya udah lumayan

lama mas..

kognitif

3 Kalo begitu, program

laptop si unyil disiarkan

di tv apa ya?

Laptop si unyil tu di tv trans 7 mas... kognitif

4 Kapan pertama kali

menonton program

laptop si Unyil?

udah lama mas.. udah dari aku kecil..

sekitar kelas dua atau tiga SD gitu

mas..

kognitif

5 Berapa kali seminggu

kamu menonton

program laptop si

Biasanya sepulang sekolah, kalo ada

les berarti gak bisa nonton..

kognitif



 

 

Unyil?

6 Aapa kesan kamu

terhadap program laptop

si Unyil?

Ia mas, aku suka banget sama acara

nya mas..

afektif

7 Mengapa kamu suka dan

tertarik menonton

program laptop si

Unyil? Apa alasannya?

aku suka acara nya sih soalnya

bermanfaat banget.. acaranya tu

menarik, gak bosenin... banyak

informasinya.. ada pelajarannya juga..

afektif

8 Menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan

yang seperti apa?

Masih ingat cara

pembuatannya?

menambah wawasan saya seperti ada

pembuatan makanan kaleng, terus ada

pembuatan kolang kaling sama susu

bubuk… saya jadi paham..

sebelumnya saya gak ngerti mas..

makanan kaleng ikan tuna.. agak lupa

caranya.. terus manisan kolang kaling

dikasi gula sama pewarna.. kalo susu

bubuk saya lupa…

kognitif



 

 

9 Kalo selain program

laptop si unyil ada

program lain yang kamu

suka?

kalo di trans 7 tu aku juga suka si

bolang.. kan ada petualangan gitu..

trus aku suka nonton ovj juga

kognitif

10 Apa yang kamu peroleh

ketika menonton

program laptop si

unyil??

manfaatnya ketika aku nonton itu ya

menambah pengetahuan saya, nambah

wawasan.. dapat ilmu baru..

kognitif

11 Berarti menurut kamu

program laptop si unyil

itu menambah wawasan

kamu? Mengapa?

alasannya apa?

Karena acaranya itu tidak

membosankan ada banyak pelajaran

jadi bisa menambah wawasan kita..

kognitif

12 Bagaimana perasaan

kamu setelah menonton

program laptop si

Unyil?

Apa ya mas.. kalo nonton si unyil ya

perasaan saya senang karena tidak

membosankan dan bisa menambah

wawasan..

afektif

13 Mengapa kamu bisa

senang? apa yang

Karena dapat pelajaran dan saya juga

terhibur dengan si unyil nya...

afektif



 

 

membuat kamu senang?

14 Apakah kamu pernah

membuat karya atau

menduplikasi cara

pembuatan suatu benda

ataupun kerajinan

setelah menonton

program laptop si

unyil??

Gak pernah mas.. soalnya susah

kebanyakan di pabrik mas.. kan alat-

alatnya susah.. aku nonton aja habis

itu gak bikin apa-apa...

afektif

5. Rinto Nugroho (Kelas VI)

No Pertanyaan Jawaban Kategori

1 Apakah kamu pernah

menonton program

Laptop Si Unyil?

Ia.. pernah nonton kognitif

2 kamu tau acara laptop Taunya dari ibu.. ibu sering suruh aku kognitif



 

 

si Unyil dari siapa? nonton..

3 Kalo begitu, program

laptop si unyil disiarkan

di tv apa ya?

Di tv trans 7.. kognitif

4 Kapan pertama kali

menonton program

laptop si Unyil?

Kelas berapa ya.. kelas 1 sd kognitif

5 Berapa kali seminggu

kamu menonton

program laptop si

Unyil?

Empat kalo gak lima kali seminggu kognitif

6 Apa kesan kamu

terhadap program

laptop si Unyil?

Suka mas.. aku suka nonton si unyil afektif

7 Mengapa kamu suka

dan tertarik menonton

program laptop si

Unyil? Apa alasannya?

Soalnya bisa menambah wawasan dan

pengetahuan saya..

kognitif



 

 

8 Menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan

yang seperti apa?

Apa yaa.. seperti kalo si unyil

nunjukin proses pembuatan sesuatu

benda.. bisa menambah wawasan

kognitif

9 Kalo selain program

laptop si unyil ada

program lain yang

kamu suka?

Ada.. si bolang.. aku juga suka.. tapi

aku lebih suka si unyil.. lebih bagus si

unyil daripada si bolang.. karena si

bolang itu biasanya jalan-jalan sama

main.. kalo si unyil kan ada

pelajarannya juga..

afektif

10 Apa yang kamu peroleh

ketika menonton

program laptop si

unyil??

Pembuatan minuman

kaleng apa?

Dapat pelajaran.. misalkan kayak

membuat sesuatu.. waktu itu aku

pernah nonton ada pembuatan

minuman kaleng..

Itu mas minuman sari apel..

kognitif

11 Berarti menurut kamu

program laptop si unyil

itu menambah wawasan

Iaaa… bisa menambah wawasan..

kayak tadi itu pembuatan minuman

sari apel.. nanti apelnya di rebus,

kognitif



 

 

kamu? Mengapa?

alasannya apa?

ditambai gula trus nanti sarinya

dijadiin minuman..

12 Bagaimana dengan

dialog-dialog yang

diparodikan oleh si

Unyil dan teman-

temannya?

Bagus.. menarik.. aku suka boneka

nya.. aku suka unyil pak raden.. sama

Melanie….

afektif

13 Bagaimana perasaan

kamu setelah menonton

program laptop si

Unyil?

Perasaan saya senang.. karena dapat

pelajaran.. dapat hiburan jugaa..

banyak ilmu yang saya dapat pas

nonton..

afektif

14 Mengapa kamu bisa

senang? apa yang

membuat kamu senang?

Ya karena tu ada hiburannya juga..

jadinya gak bosen pas nonton.. pas

pulang sekolah capek itu nonton ya

jadinya senang..

afektif

15 Apakah kamu pernah

ingin membuat sebuah

karya atau meniru

membuat suatu benda

Gak pernah mas afektif



 

 

setelah kamu menonton

program laptop si

Unyil?

16 Apakah kamu pernah

membuat karya atau

menduplikasi cara

pembuatan suatu benda

ataupun kerajinan

setelah menonton

program laptop si

unyil??

Gak pernah.. soalnya aku lupa caranya

sama susah itu buatnya..

behavioral


