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ABSTRAK 
 

Penelitian pada anak kelompok B PAUD Terpadu Golden Fun Kids Masaran Sragen 

dilatarbelakangi banyaknya tayangan animasi yang disukai anak dengan berbagai 

bahasa. Animasi adalah proses penciptaan efek gerak yang terjadi beberapa waktu 

yang dimana hasil proses obyek gambar tampak hidup.Tujuan penelitian untuk 

mengetahui faktor dan peranan menonton tayngan  televisi pada kemampuan bahasa 

anak usia kelompok B di PAUD Terpadu Golden Fun Kids Tahun Ajaran 2016/2017. 

Metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan 

data menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian terdapat 

faktor dari diri sendiri yang  disebut faktor internal dan terdapat faktor dari teman 

dan orang tua yang di sebut faktor eksternal, serta terdapat peran positif  yaitu 

menambah pengetahuan anak, pengenalan warna, angka, dan  membantu menambah 

kemampuan bahasa anak. Sedangkan peran negatifnya anak menjadi malas untuk 

melakukan kegiatan  lain dan menirukan bahasa yang kurang baik. Untuk 

meminimalisir peran negatif orang tua melakukan pendampingan kepada anak. 

Kesimpulan penelitian ini, terdapat faktor internal yang lebih dominan serta terdapat 

peranan positif dan negatif dalam anak menonton tayangan animasi. 

Kata kunci: Faktor dan Peranan Menonton Televisi, Animasi, Kemampuan Bahasa 

 

ABSRTACT 
 

The research on grup B in early childhood Golden Fun Kids Integrated  Masaran 

Sragen was motivated by many animated  a the children  liked them different 

languages. Animation was  the process of creating motion effects that occurred some 

time the results looked the real. The research of the purpose were  determine factors 

and  the effect of watching animation  on the language ability of children’s age group 

B in early childhood Golden Fun Kids Integrated Masaran Sragen The academic year 

of 2016/2017. The method used was descriptive qualitative research. Data collection 

techniques using interviews, quetionnaires, and documentation.  The results of the 

research were  internal factors and  eksternal factors. Internal factors was from 

chidren them self  and eksternal factors was from the friend and the parents. There 

was a positive the effect to help effect children’s language ability, introduction of 

number, colors and knowledge. While negative the effect was that children were lazy 

to do the activities. They also imitated the bad language. To prevent negative 

animation film impact of parents doing mentoring. In conclusion the internal factors 

are more dominant.There are positive and negative effect to children when they are 

watching the animation. 

 

Keywords: Factor and The Role of watching television,  Animation, Language 

Ability 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era sekarang ini, televisi merupakan media yang mampu menyampaikan  

berita secara cepat dan memiliki kemampuan jumlah penonton yang banyak  pada 

waktu cepat dan bersamaan. Televisi dengan berbagai macam acara dan tontonan 

yang ditayangkan telah mampu menarik minat penontonya dari semua kalangan 

terutama anak-anak, sering kali televisi membuat ketagihan para penonton untuk 

selalu menyaksikan acara-acara favorit mereka.  

Banyak konten media televisi mulai dari berita, iklan, flim, sinetron dan juga 

acara yang banyak digemari anak yaitu tayangan animasi. Banyak tayangan-tayangan 

animasi yang digandrungi oleh anak-anak, mereka juga tidak mau ketinggalan dalam 

menyaksikannya tayangan televisi animasi seperti: upin dan ipin, pada zaman 

dahulu, adit dan sopo jarwo, keluarga shomad Thomas, spongebob dan masih banyak 

lainnya. 

  Animasi adalah proses penciptaan efek gerak yang terjadi beberapa 

waktu yang dimana hasil proses obyek digambarkan tampak hidup. Animasi ini juga 

memiliki berbagai macam karakter yang membuat keanekaragaman dalam sebuah 

cerita (Albardon :2010).  

Anak-anak yang sering menyaksikan tayangan televisi tidak jarang mereka 

menirukan bahasa-bahasa yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang ada di acara 

televisi tersebut tanpa mereka mengetahui mana yang baik ditiru dan mana yang 

tidak baik ditiru. Mereka hanya senang bila dapat menirukan apa yang didengar dan 

ditonton di televisi.  

Sebenarnya tayangan yang difavoritkan anak dapat dijadikan media untuk 

pengenalan bahasa kepada anak, dengan catatan pada saat anak menonton tayangan 

televisi khususnya tayangan animasi, anak mendapat pendampingan dari orang tua. 

Hal ini ditujukan agar anak dapat mengerti mana yang baik ditiru dan mana yang 

tidak baik untuk ditiru dari segi perilaku maupun bahasa. Dengan  cara seperti itu 

tayangan animasi yang difavoritkan anak dapat membantu aspek perkembangan yang 

dimiliki anak terutama perkembangan bahasa anak. 
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Perkembangan bahasa anak sangatlah penting dalam membantu anak untuk 

berkomunikasi sehari-hari. Bahasa bisa dijadikan sebagai cirri khas suatu budaya 

suatu daerah, misalnya orang yang tinggalnya atau lingkungan bersama orang jawa 

maka sehari-harinya akan menggunakan bahasa jawa juga segitu juga seterusnya. 

Peran lingkungan yang ada di sekitar orang tersebut sangatlah mempengaruh dengan 

bahasa yang digunakan  

Menurut Chaer (dalam Ahmadi 2015: 192) menunjukan bahwa lingkungan 

formal yang bersifat alami sangat berpengaruh pada hasil bahasa, antara lain bahasa 

guru, bahasa teman sebaya, dan bahasa orang tua, bahasa penutur asing yang 

berperan sebagai pengembangan komunikasi, pembentukan ikatan batin dan model 

pembelajaran..  

Pemaparan di atas menunjukan bahwa lingkungan anak sangat 

mempengaruhi bahasa anak, sekarang ini sangat popular tayangan televisi animasi 

yang di gemari oleh anak-anak. Tayangan aimasi itu terdapat tokoh-tokoh animasi 

yang menggunakan  bahasa yang tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia 

sehingga anak secara tidak langsung dapat menambah kemampuan bahasa. 

Manfaat media televisi adalah sebagai media hiburan, media pemberi 

informasi dan juga pengetahuan baru bagi penonton. Banyak dampak dari tayangan 

televisi baik animasi maupun non animasi. Dampak tersebut ada yang positif dan 

negatif, oleh karena  itu tugas orang tua di sekitar anak adalah dapat memilihkan 

tayangan yang baik dan mendidik untuk  anak. 

Terdapat pendidikan anak usia dini (PAUD) yang terletak di Jalan Salak 

(Belakang Balai Muhammadiyah) RT.30/RW.X Masaran Sragen yang bernama 

PAUD Terpadu Golden Fun Kids . Pembelajaran yang digunakan sehari-hari 

menggunakan system BCCT (Beyond Center and Circle Time) dan Fun Learning 

sebagai pendekatan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan observasi di PAUD  Terpadu Golden Fun Kids Masaran Sragen 

Tahun Ajaran 2016/2017  terdapat kebiasaan anak yang gemar menonton tayangan 

animasi yang faktor pendukungnya dari rasa penasaran anak sendiri  terhadap 

tayangan animasi atau bisa karna mengikuti tayangan yang sedang populer di 

lingkungan teman sebaya anak serta terdapat anak yang sering menggunakan atau 
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meniru gaya bahasa yang  mirip seperti gaya bahasa yang sering digunakan di film 

animasi (kartun) favorit anak. Menonton televisi terdapat peranan negatif maupun 

positif yang di dapat oleh anak, maka dari itu pengetahuan  orang tua dalam 

memilihkan dan pendampingan saat anak menonton televisi yang masih kurang perlu 

di tingkatkan. 

Dengan tayangan televisi animasi (kartun) yang disenangi anak dan juga 

pendampingan orangtua menjadi salah satu alternatif untuk  menambah kemampuan 

bahasa anak. Sehingga anak tidak hanya menggunakan bahasa sehari-hari yang 

dominan bahasa jawa.  

Tabel  

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Nama 

 

Judul 

 

Keterangan 

Mugi Rahayu   Persepsi Orang Tua Dalam Mengatasi 

Bahaya Menonton Televisi Pada Anak 

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 

Bustanul Athfal Karangasem Laweyan 

Surakarta 2012”. 

Skripsi yang 

terdahulu 

Cony Ayuk 

Juwita Sari  

Peranan dan Faktor Menonton 

Tayangan Televisi Animasi Pada 

Kemampuan Bahasa Anak Usia 

Kelompok B Di PAUD Terpadu 

Golden Fun Kids Masaran Sragen 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

Skripsi yang 

sedang 

dilaksanakan 

Erni Riyanti/ 

Muhammad 

Reza, S.Psi, M. 

Si. 

 

Pengaruh Penggunaan Audio Visual 

Televise Tutor Terhadap Kemampuan 

Bahasa Inggris Awal Anak Kelompok 

A RA Bahrul Ulum Pengalangan 

Menganti Gresik (2013) 

E-Jurnal  
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Sebelumnya ada yang melakukan penelitian yang mengangkat judul tentang 

tayangan televisi, yang diantaranya skripsi milik Mugi Rahayu  dari Universitas 

Muhamadiyah Surakarta yang berjudul “Persepsi Orang Tua Dalam Mengatasi 

Bahaya Menonton Televisi Pada Anak Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul 

Athfal Karangasem Laweyan Surakarta 2012”. Penelitian milik Mugi Rahayu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi orangtua dalam mengatasi 

bahaya menonton televisi pada anak Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 

Karangasem Laweyan Surakarta. Berdasarkan hasil data penelitian Mugi Rahayu 

terdapat kesimpulan bahwa televisi memiliki dampak positif dan negatif. 

Selanjutnya terdapat jurnal dari Erni Riyanti mengenai Pengaruh Penggunaan 

Audio Visual Televisi Tutor Terhadap Kemampuan Bahasa Inggris Awal Anak 

Kelompok A RA Bahrul Ulum Pengalangan Menganti Gresik yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa inggris awal.  

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan media 

audio visual televisi tutor terhadap kemampuan bahasa awal anak kelompok 

Pengaruh Penggunaan Audio Visual Televisi Tutor Terhadap Kemampuan Bahasa 

Inggris Awal Anak Kelompok A RA Bahrul Ulum Pengalangan Menganti Gresik. 

Terdapat unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang peneliti akan 

lakukan. Kedua penelitian sama mengangkat unsur-unsur tayangan televisi dan 

penelitian yang saya lakukan ini berjudul peranan dan faktor menonton tayangan 

televisi animasi pada kemampuan bahasa anak usia kelompok B di PAUD Terpadu 

Golden Fun Kids Masaran Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Untuk jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah  penelitian 

kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas soaial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. (Sukmadinata, 2011: 60).   

Selanjutnya untuk metodenya penelitian ini  menggunakan metode deskriptif. 

Menurut Sumanto (dalam Mahmud, 2011:100) Metode deskriptif adalah penelitian 



6 
 

yang diupayakan untuk mengamati permasalahn secara sistematis dan akurat 

mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Metode ini menggambarkan dan 

menginterprestasi mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau 

kecenderungan yang tengan berkembang. 

Nara sumber penelitian peranan dan factor-faktor menonton Tayangan 

Televisi Animasi pada Kemampuan Bahasa anak usia kelompok B PAUD Terpadu 

Golden Fun Kids Masaran Sragen menggunakan sumber dari Orang tua, Guru, Anak. 

Diharapkan dapat diperoleh data yang akurat  dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian di  PAUD Golden Fun Kids adalah 

angket/kuesioner, wawancara dan dokumentasi: 

Mahmud (2011: 177) kuesioner (questionnaire) disebut juga angket atau 

daftar pertanyaan, merupakan salah satu alat pengumpulan data. Angket adalah 

teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan 

untuk diisi oleh responden. 

Angket dapat dipandang sebagai suatu teknik penelitian yang banyak 

mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam pelaksanannya, yaitu 

angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara secra lisan. Oleh karena 

itu, angket sering juga disebut dengan wawancara tertulis (Muhammad dalam 

Mahmud, 2011: 177). Angket diberikan oleh orangtua wali untuk mengetahui 

kebiasaan anak dalam menonton televise dan diberika kepada guru untuk member 

pendapat tentang tayangan televisi animasi pada kemampuan bahasa anak 

Muhammad (dalam Mahmud, 2011:173) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam 

jawaban jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan kepada anak-anak untuk 

mengetahui kemampuan anak dalam berbahasa dan menceritakan tentang acara 

animasi favoritnya 

Riduwan (2011: 77) “dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-
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peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan 

penelitian”. Yang dimaksud dalam penelitian ini dokumentasi yang sifatnya untuk 

melengkapi data tentang peserta didik, pendidik dll 

 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN   

3.1 Hasil Angket Orangtua 

Penjelasan awal mengenai faktor dan juga peranan tayangan animasi yang 

terdapat faktor internal dan ekternal. Setelah angket dibagikan kepada orangtua, 

angket diisi terdapat  faktor internal dan faktor eksternal. Maksud dari  faktor internal 

ini adalah faktor yang tumbuh dari diri anak sendiri sehingga tumbuh rasa ingin tahu 

anak terhadap tayangan animasi yang di tonton anak sehari-hari dan untuk faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari pengaruh lingkungan bisa juga karena faktor 

dari teman sebaya sehingga anak menjadi senang melihat acara televisi. Di samping  

itu didukung oleh anggapan anak bahwa tayangan animasi itu lucu dan bagus maka 

anak lebih tertarik dengan tayangan-tayangan animas atau kartun 

Terdapat peranan dalam menonton tayangan televisi khusunya untuk 

tayangan animasi atau kartun adalah  peranan positif dan negatif. 

Dari hasil angket yang diisi oleh orangtua anak terdapat peranan positif dari 

menonton tayangan animasi (kartun)  yaitu, menambah pengetahuan dan wawasan 

anak, anak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk serta menambah kosa 

kata pada anak yang digunkan untuk bekal komunikasi anak sehari-hari. 

Selanjutnya untuk peranan negatifnya kebanyakan orang tua mengatakan 

bahwa anak menjadi malas untuk mandi, malas belajar dan cenderung meniru bahasa 

maupun perilaku yang terkadang kurang halus untuk sehari-hari.  

Untuk mencegah dari peranan itu dari hasil angket para orangtua memberikan 

pendampingan saat menonton dan juga batasan kepada anak dalam anak menonton 

televisi, anak-anak diberi waktu untuk menonton televise khususnya tayangan 

animasi saat pagi dan siang hari 

Hasil angket orang tua bahawa tayangan televisi animasi dapat membantu 

untuk kemampuan bahasa anak karena anak-anak sering mendengar sehingga 

cenderung menirukan bahasa di tayangan animasi dan anak juga belajar untuk 
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menceritakan  ketika sudah selesai menonton tayangan animasi. Anak juga dapat 

belajar dari bahasa selain bahasa jawa yaitu bahasa Indonesia, bahasa melayu dan 

juga bahasa Inggris melalui tayangan kartu favoritnya. 

3.2 Hasil Angket Guru 

Berdasarkan dari guru menyatakan bahwa anak perlu untuk menonton televisi 

yang berguna sebagai media hiburan anak, selain itu menonton televisi khusunya 

tayangan animasi (kartun) berguna juga sebagai media anak mengenal perilaku baik 

buruk, mengenal warna, mengenal huruf, dan juga sebagai media agar kosa kata kata 

anak menjadi bertambah. 

Terdapat peranan positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tayangan animasi 

(kartun). Untuk peranan positifnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak, 

membentuk karakter anak, media mengenal warna,huruf dan angka sedangkan 

peranan negatifnya adala anak menjadi malas untuk melakukan kegiatan lain seperti 

mandi dan belajar. 

Terkadang anak juga menceritakan acara animasi yang mereka favoritkan 

dengan bahasanya sendiri pada saat pembelajaran berlangsung dan anak bercerita 

sesuai dengan kemampuan mereka.  

Peran orang tua dalam pendampingan anak saat menonton televisi sangat 

dibutuhkan untuk membimbing dan mengarahkan anak agar tidak asal dalam 

menirukan sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik dalam berbahasa 

maupun berperilaku. Dengan adanya pendampingan yang baik maka dampak dari 

peranan negatif tayangan animasi (kartun) dapat terminimalisir untuk anak. 

3.3 Wawancara anak     

Dari hasil wawancara, anak sering menonton televisi saat jam-jam pagi dan 

siang hari. Setiap anak mempunya tayangan animasi yang menurut mereka bagus dan 

lucu. Kebanyakan anak mendapat pendampingan dari orangtua dan juga diberikan 

batasan jam saat menonton televisi. Tak jarang juga banyak anak yang bisa 

menirukan bahasa yang sering dibawakan dalam acara animasi atau kartun yang 

mereka suka. Mereka sering menonton acara animasi sehingga mereka juga sebagian 

mampu untuk menceritakan apa yang sudah disaksikan anak dengan bahasanya dan 

kemampuannya mereka.  
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian faktor dan peranan dalam menonton tayangan 

televisi acara animasi yang dilakukan melalui angket, dokumentasi dan wawancara, 

peneliti dapat menyimpulakan bahwa faktor dari menonton tayangan animasi terdiri 

dari faktor internal dan eksternal.  

Faktor yang muncul  dalam anak menonton tayangan animasi adalah faktor 

dari interna dan juga Eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari diri sendiri karena 

rasa ingin tahu yang besar anak seperti: anggapan anak tayangan animasi itu lucu, 

anak mencari kesibukan sendiri saat orangtua berkerja, dan anak memilih acara 

animasi sendiri sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang di dukung karena 

teman sebaya atau lingkungan bermain anak .bisa juga karena arahan orang tua 

dalam memilih acara animasi 

Di samping itu juga terdapat peranan dari menonton tayangan televisi animasi 

terdiri peranan positif dan negatif. Peran positif dari tayangan animasi dapat 

membantu anak dalam kemampuan berbahasa dan menambah kosa kata sedangakan 

peran negatifnya anak menjadi malas dalam kegiatan lain dan menirukan bahasa 

yang kurang baik. 
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