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ABSTRAK 
Dewasa ini media televisi menjadi media yang paling digemari oleh 

masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak. Salah satu tayangan televisi yang 
diperuntukkan oleh anak-anak adalah tayangan film kartun. Sebagai individu yang 
terus berkembang, anak-anak banyak menyerap apa yang ada di sekitarnya untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dari tayangan televisi. Salah 
satu film kartun yang digemari oleh anak-anak adalah “Crayon Shinchan”, namun 
film ini banyak mendapat protes penerbitannya oleh para orang tua, karena dalam 
film ini terdapat nilai-nilai yang tidak baik untuk anak-anak. Kontroversi dan 
tingkat kegemaran anak-anak terhadap film ini menjadi alasan peneliti 
mengangkat film kartun “Crayon Shinchan”. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh tayangan film 
kartun Crayon Shincha terhadap interaksi siswa SD Yayasan Wisma Semen 
Gresik dengan orang tua. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Yayasan 
Wisma Semen Gresik, yang berusia 9-11 tahun dan masih duduk dibangku kelas 
3-5. Sampel yang penelitian ini adalah 103 siswa, yang diambil menggunakan 
metode purposive stratified random sampling. Pendekatan yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey.  Sumber data 
didapat dari sumber primer, yaitu siswa kelas 3-5 SD Yayasan Wisma Semen 
Gresik. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Terdapat dampak yang 
signifikan antara menonton film kartun Crayon ShinChan terhadap interaksi anak 
dengan orangtua, yaitu bahwa semakin sering, semakin lama, dan semakin serius 
(frekuensi, durasi, dan atensi) seorang anak dalam menonton film kartun Crayon 
ShinChan, maka semakin tinggi tingkat peniruan (kata-kata dan perbuatan) dan 
perilaku menjengkelkan pada diri anak ketika sedang berbicara dengan orangtua. 
2). Frekuensi, durasi, dan atensi menonton tayangan film kartun Crayon ShinChan 
tidak berdampak signifikan terhadap perilaku anak dengan orangtua. 3). Dampak 
frekuensi, durasi, dan atensi pada anak laki-laki dan perempuan terhadap interaksi 
orangtua dengan anak tidak berbeda, tetapi anak laki-laki memiliki kecenderungan 
untuk berperilaku menjengkelkan orang tua dibandingkan anak perempuan. 
Penelitian menunjukkan bahwa menonton tayangan film kartun Crayon ShinChan 
tidak ada perubahan perilaku yang signifikan terhadap perilaku anak dengan 
orangtua. 
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