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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

 Menurut Albardon (2010) “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”.  

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 
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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. 

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  

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 animasi 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 ada juga 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 
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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  karena mengikuti 

tayangan yang sedang populer di lingkungan teman sebaya anak serta 

terdapat anak yang sering menggunakan atau meniru gaya bahasa yang  

mirip seperti gaya bahasa yang sering digunakan di tayangan 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. Berdasarkan 

permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “FAKTOR DAN PERANAN MENONTON TAYANGAN 

TELEVISI ANIMASI PADA  KEMAMPUAN BAHASA ANAK  USIA 

KELOMPOK B DI PAUD TERPADU GOLDEN FUN KIDS 

MASARAN SRAGEN TAHUN  AJARAN 2016/2017” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Faktor dan perananan apa saja  menonton tayangan 

televisi animasi pada kemampuan bahasa anak usia kelompok B di PAUD 

Terpadu Golden Fun Kids Masaran Sragen Tahun Ajaran 2016/2017?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini merupakan penentuan langkah-langkah dalam 

kegiatan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor dan peranan menonton tayangan televisi animasi pada kemampuan 
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bahasa anak usia kelompok B di PAUD Terpadu Golden Fun Kids 

Masaran Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui 

faktor-faktor dan peranan apa saja dalam menonton tayangan televisi 

animasi pada kemampuan bahasa anak usia dini  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis manfaat yang didapat untuk guru adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagi Guru 

1) Membantu dan menambah pengetahuan dalam 

memstimulasi kemampuan bahasa anak 

2) Membantu untuk media sebagai menumbuhkan karakter 

anak 

b. Bagi Anak 

Sementara itu, manfaat yang didapat untuk anak adalah 

sebagai berikut. 

1) Dapat menambah pembendaharaan anak dalam berbahasa 

2) Agar kemampuan bahasa anak dapat terlayani atau 

terfasilitasikan  

3) Memberikan media hiburan untuk anak 

c. Bagi orang tua 

Di lain halnya, manfaat yang didapat bagi orang tua adalah 

sebagai berikut. 

1) Untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang 

dampak tayangan televisi favorit anak terhadap 

kemampuan bahasa anak 

2) Sebagai pengetahuan untuk sebisa mungkin mendampingi 

anak waktu menonton televisi. 

 


