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HUBUNGAN LAMA MENONTON TELEVISI DENGAN 

PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL ANAK PRASEKOLAH DI 

KELURAHAN PACAR KELING 

 

Luthfi Dwi Rahmawati 
 (Program Studi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga) 

 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Televisi merupakan salah satu faktor lingkungan pascanatal 
yang berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari anak prasekolah. Lama 
menonton televisi yang berlebihan pada anak-anak diketahui menyebabkan 
mereka pasif dan mengurangi waktu mereka dalam melakukan aktivitas fisik, 
bersosialisasi bersama teman dan keluarga, serta aktivitas interaktif lainnya. 
Berkurangnya waktu anak-anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi aktif akan 
mempengaruhi kemampuan dan perkembangan personal sosialnya. Oleh karena 
itu penelitian ini bertujuan mencari hubungan antara lama menonton televisi 
dengan perkembangan personal sosial pada anak prasekolah. 
Metode: Metode penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan 
cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan pada anak prasekolah usia 3-5 
tahun dengan teknik simple random sampling pada bulan Mei 2016 dengan 
jumlah total responden 119.  Instrumen yang digunakan adalah kuesioner lama 
menonton televisi dan lembar KPSP. Analisis data menggunakan uji Chi Square 
(χ2), IK=95%. 
Hasil: Data penelitian menunjukkan 37,8% anak menonton televisi secara 
berlebihan (>2jam/hari) dan sisanya menonton televisi ≤2jam/hari. Terdapat 37% 
anak-anak prasekolah yang mengalami gangguan perkembangan personal sosial. 
Hasil analisis bivariat menunjukkan nilai p=1,00; C=0,13. Akan tetapi, usia 
(p=0,03;C=0,28) dan jenis kelamin anak prasekolah (p=0,01;C=0,24) ditemukan 
sebagai faktor signifikan yang berpengaruh terhadap perkembangan personal 
sosial mereka. 
Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa usia dan jenis kelamin anak 
merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi perkembangan personal sosial 
anak prasekolah dan tidak ada hubungan antara lama menonton televisi dengan 
perkembangan personal sosial anak prasekolah. 

 
Kata kunci : lama menonton televisi, perkembangan personal sosial, anak 
prasekolah 
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THE CORRELATION BETWEEN TELEVISION VIEWING TIME 

AND PERSONAL-SOCIAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

IN PACAR KELING DISTRICT 

 

Luthfi Dwi Rahmawati 

(Bachelor of Midwifery, Faculty of Medicine Airlangga University) 

 

ABSTRACT 

Background: Television is one of post-natal environmental factors influencing 
preschoolers’ daily life. Excessive amount of television viewing in children is 
known to lessen their time to do more physical activities, to socialize with peers 
and family, and to do others interactive activities. It can leads to influence their 
personal social skill and development. Therefore, we conducted a study to 
determine the correlation between television viewing time and personal-social 
development of preschoolers. 
Methods: This study was an observational analitical research with Cross-
sectional design. Data were taken in Pacar Keling District, Surabaya, by simple 
random sampling technic towards preschoolers of 3-5 years old in May 2016 with 
119 respondents in total. The instruments used were television viewing 
questionnaire and KPSP (Pra-Screening of Development Questionnaire). Data 
were analyzed by chi-square, CI=95%. 
Results: The data showed that 37,8% of respondents were having an excessive 
television viewing habit (>2hours/day) and the remaining were watching 
television by ≤2hours/day. 37% of preschoolers were having personal-social 
development disorder. Bivariate analysis showed p=1,00;C=0,13. However, age 
of preschoolers (p=0,03;C=0,28) and preschoolers’s gender (p=0,01;C=0,24) 
were found to be significant factors influencing preschoolers’ personal-social 
development. 
Conclusions: This study concluded that age and gender were significant factors 
influencing preschoolers’ personal social development and there wasn’t 
significant correlation between television viewing time and personal social 
development of preschoolers. 
 
Keywords: Television viewing time, personal social development, preschoolers 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa lima tahun pertama kehidupan atau masa balita merupakan masa 

yang sangat peka terhadap lingkungan. Masa ini berlangsung sangat pendek serta 

tidak bisa diulang lagi, maka masa balita disebut sebagai “masa keemasan” 

(golden period), “jendela kesempatan” (window of opportunity), dan “masa kritis” 

(critical period) (Kemenkes RI, 2013). Secara umum ada tiga lingkungan yang 

sangat mempengaruhi kualitas mental dan spiritual anak, yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial budaya yang berhubungan 

dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk di 

dalamnya pengaruh televisi, buku dan media massa. Ketiga lingkungan tersebut 

saling menopang dalam mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter 

anak (Hernawati dan Palapah, 2011).  

Soetjiningsih dan Ranuh (2015) menjelaskan bahwa salah satu dari empat 

tugas perkembangan anak adalah personal sosial, sebuah istilah yang sering 

digunakan karena perkembangan ini menyangkut tingkah laku individu dan sosial. 

Penelitian Dimas Aji Laksono di Semarang pada tahun 2008 menunjukkan 

sebesar 30% anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan personal sosial 

(Laksono, 2010). Penelitian lain yang dilakukan di Patrang, Jember menyatakan 

bahwa 39,7% anak prasekolah mengalami perkembangan personal sosial yang 

tidak baik (Putri, 2012). Hal ini berarti bahwa persentase perkembangan personal 

sosial anak prasekolah yang tidak baik masih cukup tinggi di Indonesia. Di sisi 

lain, televisi tidak bisa dipungkiri, kini boleh jadi telah menjadi pengasuh setia 
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masyarakat, tak terkecuali anak-anak (Hernawati dan Palapah, 2011). Penelitian 

dengan 100 responden di Binjai, Sumatera Utara menyatakan bahwa karakteristik 

usia pertama kali anak menonton televisi terbanyak adalah pada usia 3-5 tahun 

yaitu sebesar 38% dan durasi terlama anak menonton televisi/hari adalah 1-2 jam 

sebanyak 56% (Tarigan et al, 2007). Sedangkan survey terbaru menurut penuturan 

Atie Rachmiatie, pengamat media penyiaran, pada November 2012, tercatat 

bahwa anak-anak Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-negara di 

ASEAN untuk kategori menonton siaran televisi terlama (Komisi Penyiaran 

Indonesia, 2012).  Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di 

PPT Tunas Mandiri Kelurahan Pacar Keling pada tanggal 29 April 2016, terdapat 

9 dari 26 anak yang masih ditunggu orang tua selama sekolah serta membutuhkan 

bantuan dalam menggunakan toilet, sehingga persentase anak yang mengalami 

perkembangan personal sosial tidak baik di Pacar Keling sekitar 34,6%. Dari 9 

anak tersebut, 6 anak menonton televisi dengan lama antara 4-5 jam/hari. 

American Academy of Pediatrics (AAP) telah melaporkan bahwa dampak 

negatif dari media massa terhadap anak adalah banyaknya waktu anak yang 

terbuang hanya dengan menonton televisi. Kekerasan di media juga dapat 

mempengaruhi tingkah laku anak yang agresif (Tarigan et al, 2007). Menurut 

Prof. Matt Sanders, direktur Parenting and Family Support Centre di University 

of Queensland, “Menonton televisi adalah kegiatan pasif. Jika anak-anak terlalu 

banyak menghabiskan waktu menonton televisi, mereka akan kehilangan 

kesempatan untuk belajar melalui kegiatan interaktif seperti menyelesaikan 

pekerjaan rumah (PR), bermain di luar ruangan, berolahraga, dan membaca. 

Sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut perlu dilakukan anak-anak daripada kegiatan 
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menonton televisi”. Hasil penelitian Hernawati dan Palapah (2011) menjelaskan 

bahwa anak-anak dengan jumlah durasi menonton televisi yang terbatas memiliki 

tingkat interaksi dan sosialisasi lebih tinggi dengan teman-temannya daripada 

anak-anak yang sangat bergantung dengan televisi.  

Data tersebut di atas berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa anak balita sangat peka terhadap 

lingkungan, termasuk televisi. Diketahui bahwa lama menonton televisi memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan anak. Menonton televisi ini termasuk kegiatan 

pasif yang mengonsumsi banyak waktu sehingga anak kehilangan kesempatan 

dalam melakukan kegiatan aktif dan interaktif lainnya yang mampu meningkatkan 

kemampuan anak dalam hal kemandirian  dan sosialisasi terhadap lingkungannya.  

Selain itu, persentase anak dengan perkembangan personal sosial tidak baik masih 

cukup tinggi di Indonesia, termasuk di daerah Pacar Keling, tempat penelitian 

dilaksanakan. Hal inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait lama menonton televisi dan perkembangan personal sosial anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan mengenai lama menonton 

televisi dengan perkembangan personal sosial pada anak prasekolah di Kelurahan 

Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan lama menonton televisi dengan perkembangan 

personal sosial pada anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara lama menonton televisi dengan 

perkembangan personal sosial pada anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi lama menonton televisi pada anak prasekolah di Kelurahan 

Pacar Keling. 

2) Mengidentifikasi perkembangan aspek personal sosial anak prasekolah di 

Kelurahan Pacar Keling. 

3) Menganalisis hubungan antara lama menonton televisi dengan perkembangan 

personal sosial pada anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan atau 

sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lama 

menonton televisi dan perkembangan personal sosial anak prasekolah. Dari 

penelitian ini dapat diketahui dan disimpulkan ada tidaknya pengaruh lama 

menonton televisi anak prasekolah terhadap perkembangan personal sosialnya 

sehingga orang tua bisa memutuskan bagaimana cara mengasuh dan bertindak 

dengan bijak dalam memanfaatkan penggunaan dan konsumsi media elektronik 

televisi pada anak di usia prasekolah. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Subyek 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai informasi 

dan bahan masukan bagi subyek selaku bagian dari masyarakat umum khususnya 

sebagai orang tua terkait perannya dalam mengasuh anak di kehidupan sehari-hari. 

Televisi sebagai media elektronik yang tidak luput dari kegiatan anak-anak, juga 

dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Dengan demikian, dapat diketahui 

berapa lama waktu menonton televisi yang tepat pada anak prasekolah sehingga 

media elektronik televisi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa 

menyebabkan gangguan perkembangan personal sosial pada anak akibat lama 

waktu menonton televisi yang berlebihan. 

2) Bagi Institusi/Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi atau literatur terkait lama 

menonton televisi pada anak prasekolah dan atau perkembangan personal sosial 

pada anak prasekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan media massa televisi dan 

perkembangan anak prasekolah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. 

3) Bagi Profesi 

Bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan, penelitian ini bisa menjadi 

informasi untuk mengetahui bahwasannya stimulasi media dan peran orang tua 

mempengaruhi perkembangan personal sosial anak. Penting untuk mengetahui 

adanya gangguan perkembangan pada anak dan mengetahui cara deteksi dini 

perkembangan, sehingga sebagai tenaga kesehatan, khususnya sebagai bidan, kita 

mampu memberi informasi serta motivasi kepada orang tua untuk memperhatikan 
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aktifitas anak dengan lingkungannya berikut perkembangan yang dialami oleh 

anak. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa menginformasikan bahwasannya 

perkembangan personal sosial anak kemungkinan dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan, terutama televisi. 

 

1.5 Resiko Penelitian 

Penelitian ini tidak berbahaya bagi peneliti maupun responden. Namun, 

penelitian ini akan menyita waktu responden ketika mengisi kuesioner sebagai 

instrumen penelitian.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Televisi 

2.1.1 Pengertian Televisi 

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa 

Yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gambar” dalam bahasa Latin. Jadi, 

kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu 

tempat yang berjarak jauh (Sutisno, 1993). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, “televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi 

(suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang 

mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan 

mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang 

dapat didengar” (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Menurut DeVito (dalam Hernawati dan Palapah, 2011) televisi merupakan 

salah satu media yang paling efektif dalam menyampaikan pesannya. Televisi 

adalah media elektronik sebagai sarana komunikasi yang mampu menjangkau 

khalayak yang relatif besar. Pengaruh televisi begitu vital dalam masyarakat 

disebabkan karena televisi mempunyai beberapa fungsi sebagai bagian dari 

komunikasi massa. Adapun fungsi tersebut antara lain, menghibur, meyakinkan, 

menginformasikan, menganugrahkan status, membius dan menciptakan rasa 

kebersatuan. 

Televisi sekarang telah hadir pada hampir semua kehidupan anak di 

seluruh dunia (Gitahi, 2011). Survey pendahuluan yang dilakukan peneliti 

terhadap 55 responden membuktikan bahwa 100% anak-anak usia prasekolah 
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sudah pernah menonton televisi. Dari survey ini diketahui 96,3% anak menonton 

televisi di rumah, dan sisanya menonton televisi di rumah tetangga. Hal ini 

membuktikan bahwa media televisi merupakan media elektronik yang cukup 

“penting” di kalangan masyarakat dinilai dari segi keberadaannya karena hampir 

setiap rumah ternyata memiliki televisi. 

  Hernawati dan Palapah (2011) menjelaskan bahwa tidak hanya sebagai 

penyampai informasi, televisi juga membentuk perilaku seseorang, baik ke arah 

positif maupun negatif, disengaja ataupun tidak. Di satu sisi televisi menjadi 

sarana sebagai media informasi, hiburan bahkan sebagai kemajuan kehidupan, 

namun di sisi lain televisi dapat menularkan efek buruk bagi sikap, pola pikir, dan 

perilaku anak. 

2.1.2 Lama Menonton Televisi 

Menonton televisi merupakan kegiatan sehari-hari yang paling umum 

dilakukan di seluruh dunia selain  bekerja dan tidur (Grontved dan Hu, 2011). 

Mayoritas anak-anak dan remaja di mayoritas negara industri menghabiskan 

waktu untuk menonton televisi selama dua jam atau lebih per hari (Johnson et al, 

2007). Selama beberapa dekade terakhir, American Academy of Pediatrics (AAP) 

menaruh perhatian serius terhadap lama waktu anak menonton televisi beserta 

konten yang ditonton. Meskipun ada beberapa acara televisi yang bermanfaat 

seperti tayangan yang mengajarkan pendidikan moral dan adab, justru timbul pula 

banyak efek negatif pada kesehatan akibat menonton televisi. Anak-anak 

cenderung rentan terhadap pesan yang disampaikan media televisi sehingga 

mampu mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka (American Academy of 

Pediatrics, 2001). 
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Data hasil penelitian dari University of Sydney menunjukkan rata-rata 

waktu yang dihabiskan anak dalam menonton layar elektronik adalah 1.9 jam per 

hari. Waktu ini termasuk di dalamnya adalah menonton televisi yaitu rata-rata 1.2 

jam, komputer 0.6 jam, dan video game 0.3 jam. Sedangkan waktu yang 

dihabiskan untuk aktifitas fisik di luar ruangan rata-rata hanya 36 menit per hari 

(Gopinath et al, 2011). Anak-anak Amerika justru terbukti menonton televisi 

>4jam/hari dan bahkan lebih dari separuh populasi mempunyai set televisi di 

tempat tidur mereka (American Academy of Pediatrics, 2013). 

 Penelitian lain dilakukan di Binjai, Sumatera Utara, menyatakan bahwa 

57% anak menghabiskan 1-2 jam/hari untuk menonton televisi, 21% 

menghabiskan waktu 3-4 jam, 9% menonton televisi lebih dari 4 jam, dan hanya 

13% dari mereka yang menonton televisi kurang dari satu jam. Riset ini juga 

menunjukkan data usia pertama kali anak menonton televisi. 24% sudah pernah 

menonton televisi pada usia kurang dari 3 tahun, dan 38% menonton televisi 

antara usia 3-5 tahun (Tarigan et al, 2007). Sedangkan laporan penelitian di 

Kasembon, Malang, menyebutkan 53% anak-anak prasekolah menonton televisi 

secara berlebihan (Agustina dan Junitalius, 2011). 

2.1.3 Dampak Negatif Menonton Televisi Berlebihan 

 Anak-anak adalah yang paling pertama merasakan akibat dari hilangnya 

waktu, aktifitas, dan  kreatifitas akibat menonton televisi (Gitahi, 2011). 

Meskipun telah banyak media teknologi baru yang sedang berkembang, televisi 

masih tetap menjadi media format layar elektronik yang paling banyak digunakan 

(American Academy of Pediatrics, 2013). Akan tetapi, kini semakin banyak 

perhatian ditunjukkan pada efek negatif yang dihasilkan televisi terhadap 
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kesehatan anak-anak dan remaja. Konsumsi televisi yang berlebihan terbukti 

mempengaruhi adanya gangguan tidur, gangguan pemusatan perhatian, dan 

hubungan interpersonal (Jolin dan Weller, 2011). 

Gangguan perilaku menjadi salah satu masalah anak-anak akibat 

menonton televisi. Yousef et al (2014) meneliti lama menonton televisi dan 

bermain video game pada 197 anak sekolah (rata-rata 8,7  ± 2,1 tahun) dan 37% 

anak-anak yang menonton televisi lebih dari dua jam per hari menunjukkan 

adanya masalah perilaku. Penelitian Robertson et al (2013) di New Zealand juga 

menjadi bukti lain bahwa lama menonton televisi yang berlebihan ketika anak 

berusia 5-15 tahun, diasosiasikan dengan perilaku antisosial pada saat mereka 

berumur 26 tahun. Ansari dan Crosnoe (2016) juga menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara lama menonton televisi yang berlebihan dengan gangguan 

perilaku hiperaktifitas pada anak prasekolah. 

Studi kohort di Sabadell, Spanyol melaporkan anak-anak usia 2 dan 4 

tahun yang menonton televisi lebih dari atau sama dengan 1,5 jam per hari 

memiliki durasi tidur yang lebih pendek daripada mereka yang menonton televisi 

kurang dari 1,5 jam per harinya. Didapati bahwa peningkatan lama menonton 

televisi per jam-nya berpengaruh pada durasi tidur anak dimana semakin lama 

anak menonton televisi, semakin sedikit durasi tidur mereka (Marinelli et al, 

2014). Hal serupa disampaikan oleh hasil penelitian Nuutinen et al (2013) dan 

Cespedes et al (2014) bahwa semakin lama anak menonton televisi, semakin 

berkurang durasi tidur mereka, apalagi jika keberadaan set televisi mereka berada 

di kamar tidur. 
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Dampak lain dari menonton televisi yang berlebihan pada anak adalah 

meningkatnya resiko obesitas (American Academy of Pediatics, 2011). Riset oleh 

Braithwaite et al (2013) di New Zealand menjelaskan bahwa meningkatnya lama 

menonton televisi positif berhubungan dengan meningkatnya IMT pada anak-anak 

dan remaja. Studi kohort regresi oleh Peck et al (2015) pada anak-anak prasekolah 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara lama menonton televisi dengan 

IMT mereka. Riset ini menyimpulkan, menonton televisi minimal satu jam/hari 

akan meningkatkan resiko obesitas pada anak prasekolah. Hal ini juga didukung 

dengan meningkatnya resiko obesitas pada anak usia sekolah jika menonton 

televisi terlalu lama sendirian tanpa teman (Vanderwater et al, 2015). 

Selain obesitas, ditemukan resiko lain berupa diabetes tipe-2, penyakit 

kardiovaskular, dan bahkan disebutkan semua penyebab kasus mortalitas 

berhubungan dengan lama menonton televisi yang berlebihan (Grontved dan Hu, 

2011). Studi lain dilakukan oleh Gopinath et al (2011), mengenai lama menonton 

televisi pada anak berusia 6 tahun di Australia dan dihubungkan dengan struktur 

mikrovaskuler pada retina mata anak. Penelitian dilakukan dengan mengambil 

foto pembuluh darah pada masing-masing anak. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian Gopinath et al ini adalah anak-anak yang menghabiskan waktu lebih 

lama beraktifitas di luar ruangan, memiliki mata yang lebih sehat daripada mereka 

yang berlama-lama menonton televisi.  

Akibat televisi, anak-anak tidak lagi bermain aktif dan interaktif di luar 

rumah. Lamanya durasi menonton televisi dan buruknya kemampuan 

berkomunikasi akan mencegah anak bermain dengan teman sebayanya (Gitahi, 

2011). Aktifitas fisik di luar ruangan memberikan pengaruh positif sedangkan 
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menonton televisi berpengaruh negatif terhadap struktur mikrovaskuler retina. 

Gopinath mengatakan, penyempitan pembuluh darah pada mata merupakan 

indikator sistem peredaran darah di seluruh tubuh. Ditemukan bahwa perubahan 

pada pembuluh arteri yang letaknya di belakang mata mencerminkan kondisi 

kardiovaskular di bagian lain pada tubuh anak. Risiko terburuk dari gangguan 

tersebut antara lain tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke dan serangan 

jantung di usia dini (Gopinath et al, 2011). 

Academy Pediatrics Association (2001) melaporkan banyaknya dampak yang 

bisa ditimbulkan akibat lama menonton televisi yang berlebihan pada anak, 

sehingga AAP merekomendasikan panduan bagi setiap orang tua sebagai berikut: 

1) Batasi total waktu yang boleh dihabiskan anak untuk media hiburan tidak 

lebih dari 1-2 jam/hari dengan program yang berkualitas. 

2) Jangan menyediakan atau meletakkan televisi di kamar anak 

3) Hindari menonton televisi pada anak yang berusia kurang dari dua tahun dan 

berilah motivasi lebih pada anak supaya memilih aktifitas interaktif untuk 

meningkatkan perkembangan otak yang baik, seperti bercakap-cakap, 

bermain aktif, bernyanyi, dan membaca bersama. 

4) Awasi program tayangan yang ditonton oleh anak-anak dan remaja. Program 

yang diperbolehkan harus bersifat informasional, edukasional, dan tidak 

mengandung unsur kekerasan. 

5) Temani anak dalam menonton program televisi dan diskusikan konten/isi dari 

tayangan tersebut.  
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6) Gunakan program yang kontroversial sebagai bahan acuan untuk berdiskusi 

tentang nilai-nilai keluarga, kekerasan, seks dan seksualitas, serta obat-

obatan/narkoba. 

7) Gunakan video perekam secara bijak untuk merekam program yang 

edukasional bagi anak 

8) Dukunglah upaya yang memperkuat program edukasi media yang 

komprehensif 

9) Motivasi anak untuk menikmati hiburan alternatif seperti membaca, 

berolahraga, menekuni hobi, dan bermain kreatif.  

2.2 Konsep Dasar Perkembangan 

2.2.1 Pengertian Perkembangan 

Anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu selalu tumbuh dan berkembang 

sejak konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Hal ini yang membedakan anak 

dengan dewasa. Anak bukan dewasa kecil. Anak menunjukkan ciri-ciri 

pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya (Kemenkes 

RI,2013). 

Perkembangan adalah perubahan dan perluasan secara bertahap; 

perkembangan tahap kompleksitas dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi; 

peningkatan dan perluasan kapasitas seseorang melalui pertumbuhan maturasi 

serta pembelajaran (Wong et al, 2002).  

Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta 

sosialisasi dan kemandirian (Kemenkes RI, 2013). 
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Perkembangan (development) adalah perubahan yang bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) struktur 

dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat 

diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan/maturitas (Soetjiningsih dan 

Ranuh, 2015). 

Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Berbeda 

dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan 

susunan saraf pusat dengan organ yang mempengaruhinya, misalnya 

perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi dan sosialisasi 

(Kemenkes RI, 2013). Perkembangan menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, 

jaringan tubuh, organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa 

sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga 

perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang 

utuh (Kemenkes RI, 2013). 

2.2.2 Ciri-ciri dan Prinsip-prinsip Tumbuh Kembang Anak 

Proses tumbuh kembang anak mempunyai beberapa ciri-ciri yang saling 

berkaitan. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Perkembangan menimbulkan perubahan. 

Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap 

pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi (Kemenkes RI, 2013). 

Terdapat perubahan pertumbuhan fisik (ukuran tubuh, proporsi tubuh, ciri-ciri 

lama hilang, timbul ciri-ciri baru) dan perubahan pada perkembangan mental 
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yaitu bertambahnya fungsi dan keterampilan (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). 

2) Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan 

selanjutnya. 

Setiap anak tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia 

melewati tahapan sebelumnya (Kemenkes RI, 2013). Perkembangan 

merupakan perubahan yang bersifat progresif, terarah dan terpadu/koheren. 

Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai arah 

tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Terarah 

dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara 

perubahan yang terjadi pada saat ini, sebelumnya, dan berikutnya 

(Soetjinigsih dan Ranuh, 2015). 

Pertumbuhan dan perkembangan pada awal kehidupan sangat penting 

karena dapat menentukan perkembangan selanjutnya (Soetjiningsih dan 

Ranuh, 2015). Sebagai contoh, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum 

ia bisa berdiri. Seorang anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kaki 

dan bagian tubuh lain yang terkait dengan fungsi berdiri anak terhambat. 

Karena itu perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan 

menentukan perkembangan selanjutnya (Kemenkes RI, 2013). 

3) Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. 

Sebagaimana pertumbuhan, perkembangan mempunyai kecepatan yang 

berbeda-beda, baik dalam pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan fungsi 

organ dan perkembangan pada masing-masing anak (Kemenkes RI, 2013). 

Meskipun pola perkembangan sama pada semua anak, setiap anak akan 
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mengikuti pola yang dapat diramalkan pada jalur kecepatannya sendiri, dan 

pada umur yang sama, setiap anak tidak selalu mempunyai tingkat 

perkembangan yang sama akibat kondisi biologis dan genetik, lingkungan, 

dan faktor internal-eksternal yang berbeda (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

4) Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. 

Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembanganpun demikian, 

terjadi peningkatan mental, memori, daa nalar, asosiasi dan lain-lain. Anak 

sehat, bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya serta bertambah 

kepandaiannya (Kemenkes RI, 2013). 

5) Perkembangan mempunyai pola yang tetap dan dapat diramalkan. 

Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak (Kemenkes RI, 

2013). Pola perkembangan anak mengikuti patokan umum dan mempunyai 

karakteristik yang dapat diramalkan (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015).  

Perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik, dan 

terjadi berkesinambungan. 

Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, 

yaitu : 

(1) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke 

arah kaudal/anggota tubuh (pola sefalokauda). 

(2) Perkembangan terjadi lebih dahulu didaerah proksimal (gerak kasar) lalu 

berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan 

gerak halus (pola proksimodistal) (Kemenkes RI, 2013). 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN LAMA MENONTON ... LUTHFI DWI RAHMAWATI



17 
 

6) Perkembangan memiliki tahap yang berurutan. 

Terdapat lima tahap yang harus dilalui dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak sampai dewasa yaitu masa pranatal, masa bayi, masa 

anak dini,masa praseoklah,dan masa sekolah (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). Tahap perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan 

berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak 

terlebih dahulu mempu membuat lingkaran sebelum mampu membuat 

gambar kotak, anak mampu berdiri sebelum berjalan dan sebagainya 

(Kemenkes RI, 2013). Setiap tahapan mempunyai ciri-ciri yang khas 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

7) Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. 

Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya, 

sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan 

perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak 

memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi 

yang dimiliki anak (Kemenkes RI, 2013). 

8) Terdapat harapan sosial untuk setiap periode perkembangan 

Tahapan sosial ini dikenal juga sebagai tugas perkembangan (Soetjiningsih 

dan Ranuh, 2015). 

9) Setiap area perkembangan mempunyai potensi resiko 

Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan, yang 

bisa bersifat sementara maupun permanen serta dapat memengaruhi 

kecepatan dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan. Pengaruhnya bisa 
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memperlambat atau meningkatkan kecepatan pertumbuhan dan 

perkembangan (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

2.2.3 Aspek-aspek Perkembangan yang Dipantau. 

1) Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan 

kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan 

otot-otot besar seperti duduk, berdiri dan sebagainya. 

2) Gerak halus atau motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan 

kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh 

tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi 

yang cermat seperti mengamati sesuatu, menjimpit, menulis dan sebagainya. 

3) Kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek yang berhubungan dengan 

kemampuan untuk memberikan respons terhadap suara, berbicara, 

berkomunikasi, mengikuti perintah dan sebagainya. 

4) Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan 

kemampuan mandiri anak (makan sendiri, membereskan mainan selesai 

bermain), berpisah dengan ibu/pengasuh anak, bersosialisai dan berinteraksi 

dengan lingkungannya dan sebagainya (Kemenkes RI, 2013). 

2.2.4 Perkembangan Personal Sosial 

 Personal sosial adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, 

bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan personal 

meliputi berbagai kemampuan yang dikelompokkan sebagai kebiasaan, 

kepribadian, watak, dan emosi. Semuanya mengalami perubahan dalam 

perkembangannya (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). Selama masa prasekolah, 

anak sudah memperlihatkan rasa autonomi mereka dan mampu mengemukakan 
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keinginan akan kemandirian dan melakukannya secara mandiri (Wong et al, 

2002). Sedangkan perkembangan sosial adalah perkembangan kemampuan anak 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). Pada masa prasekolah, anak-anak telah menginternalisasi banyak standar 

dan nilai keluarga dan budaya. Mereka lebih mampu bersosialisasi dan memiliki 

keinginan untuk memuaskan (Wong et al, 2002).  

 Berikut ini perkembangan personal sosial anak normal sesuai dengan usianya. 

Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Personal Sosial Anak Menurut Umur 

Usia Tahap Perkembangan Personal Sosial 

0-3 bulan - Melihat dan menatap wajah orang 

- Membalas tersenyum ketika diajak bicara/tersenyum 

3-6 bulan - Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik 

saat bermain sendiri 

6-9 bulan - Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang 

- Makan kue sendiri 

9-12 bulan - Mengulurkan lengan/ badan untuk meraih mainan yang 

diinginkan 

- Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum 

dikenal 

12-18 bulan - Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis/merengek, 

anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau 

menarik tangan ibu 

18-24 bulan - Bertepuk tangan, melambai-lambai 

- Menggelindingkan bola ke arah sasaran 

- Membantu/menirukan pekerjaan rumah tangga 

- Memegang cangkir sendiri, belajar makan minum sendiri 

24-36 bulan - Makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah  

- Melepas pakaiannya sendiri 
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36-48 bulan - Mencuci dan mengeringkan tangan sendiri 

- Bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan 

- Mengenakan sepatu sendiri 

- Mengenakan celana panjang, kemeja, dan baju 

48-60 bulan - Berpakaian sendiri tanpa dibantu 

- Menggosok gigi tanpa dibantu 

- Bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu 

60-72 bulan - Mengerti arti lawan kata 

- Mengikuti aturan permainan 

- Berpakaian sendiri tanpa dibantu 

(Sumber: Kemenkes RI, 2013) 

2.2.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan  

Tumbuh kembang anak mulai dari konsepsi sampai dewasa dipengaruhi 

banyak fakor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor genetik dan faktor lingkungan 

bio-fisiko-psikososial, yang bisa menghambat atau mengoptimalkan tumbuh 

kembang anak.  

Secara umum terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang anak, yaitu 

1) Faktor Genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama 

dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi 

genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat 

ditemukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). Faktor keturunan merupakan karaktristik yang diturunkan, mempunyai 

pengaruh besar pada perkembangan (Wong et al, 2002). 

Potensi genetik yang baik, bila berinteraksi dengan lingkungan yang 

positif, akan membuahkan hasil akhir yang optimal. Ada beberapa kelainan 
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genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti kerdil 

(Kemenkes RI, 2013). Gangguan pertumbuhan di negara maju lebih sering 

disebabkan oleh faktor genetik ini, misalnya kelainan bawaan yang 

disebabkan oleh kelainan kromosom seperti sindrom Down, sindrom Turner, 

dan sebagainya (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

2) Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai tidaknya 

potensi genetik. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya 

potensi genetik, sedangkan yang tidak baik akan menghambatnya. 

Lingkungan ini merupakan lingkungan biofisikopsikososial yang 

memengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir 

hayatnya. 

Faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi : 

(1)  Faktor lingkungan pranatal 

(2)  Faktor lingkungan perinatal 

(3)  Faktor lingkungan pascanatal 

Berikut ini dibahas mengenai lingkungan pascanatal. Lingkungan 

biofisikopsikososial pada masa pascanatal yang memengaruhi tunbuh 

kembang anak secara umum dapat digolongkan menjadi: 

(1) Faktor Biologis 

a. Ras/suku bangsa 

Anak yag dilahirkan dari ras/ bangsa Amerika, maka ia tidak memiliki 

faktor herediter ras/bangsa Indonesia atau sebaliknya (Kemenkes RI, 

2013). Pertumbuhan somatik dipengaruhi oleh ras/suku bangsa. 
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Bangsa kulit putih Eropa mempunyai pertumbuhan somatik lebih 

tinggi daripada bangsa Asia (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

b. Jenis Kelamin 

Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih epat 

daripada anak laki-laki. Tetapi setelah melewati masa pubertas, 

pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat (Kemenkes RI, 2013). 

Dikatakan anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan anak 

perempuan, tetapi belum diketahui secara pasti mengapa demikian; 

mungkin sebabnya adalah perbedaan kromosom antara anak laki-laki 

(xy) dan perempuan (xx). Pertumbuhan fisik dan motorik berbeda 

antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki lebih aktif 

dibandingkan dengan anak perempuan (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). 

c. Umur 

Kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun 

kehidupan pertama, dan masa remaja (Kemenkes RI, 2013). Umur 

yang paling rawan adalah masa balita, terutama pada masa umur satu 

tahun pertama, karena pada masa itu anak sangat rentan terhadap 

penyakit dan sering terjadi kurang gizi. Di samping itu, masa balita 

merupakan dasar pembentukan kepribadian anak. Karena itu, pada 

masa ini, diperlukan perhatian khusus (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). 
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d. Gizi/Nutrisi 

Nutrisi merupakan satu-satunya pengaruh paling penting pada 

pertumbuhan. Faktor diet mengatur pertumbuhan pada semua tahap 

perkembangan, dan efeknya ditunjukkan pada cara yang beragam dan 

rumit (Wong et al, 2002). Kebutuhan anak berbeda dari orang dewasa, 

karena makanan bagi anak selain untuk aktivitas sehari-hari, juga 

untuk pertumbuhan. Ketahanan makanan (food security) keluarga 

memengaruhi status gizi anak. Satu aspek penting yang perlu 

ditambahkan adalah keamanan pangan (food safety) yang mencakup 

pembebasan makanan dari berbagai “racun” fisika, kimia, dan biologis, 

yang kian mengancam kesehatan manusia (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). 

e. Perawatan Kesehatan 

Perawatan kesehatan yang teratur tidak saja dilaksanakan kalau anak 

sakit, melainkan juga mencakup pemeriksaan kesehatan, imunisasi, 

skrining dan deteksi dini gangguan tumbuh kembang, stimulasi dini, 

termasuk pemantauan pertumbuhan dan menimbang anak secara rutin 

setiap bulan. 

f. Kerentanan terhadap Penyakit 

Balita sangat rentan terhadap penyakit, sehingga angka kematian balita 

juga tinggi, terutama kematian bayi. Kerentanan terhadap penyakit 

dapat dikurangi antara lain dengan memberikan gizi yang baik 

termasuk ASI (air susu ibu), meningkatkan sanitasi, dan memberikan 

imunisasi. 
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g. Kondisi Kesehatan Kronis 

Kondisi kesehatan kronis adalah keadaan yang perlu perawatan terus 

menerus; tidak hanya penyakit, melainkan juga kelainan 

perkembangan seperti autisme, serebral palsi, dan sebagainya 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). Tuberkolusis, anemia, kelainan 

jantung bawaan mengakibatkan retardasi pertumbuhan jasmani 

(Kemenkes RI, 2013). Anak dengan kondisi kesehatan kronis ini sering 

mengalami gangguan tumbuh kembang dan gangguan pendidikannya. 

Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat 

penyakitnya. 

h. Fungsi Metabolisme 

Pada anak, terdapat perbedaan proses metabolisme yang mendasar di 

antara berbagai jenjang umur, maka kebutuhan akan berbagai nutrien 

harus didasarkan atas perhitungan yang tepat atau memadai sesuai 

dengan tahapan umur. Penyakit metabolik yang banyak ditemukan 

pada anak adalah diabetes melitus dan hipotiroid (Soetjiningsih dan 

Ranuh, 2015). Gangguan apapun yang dicirikan dengan 

krtidakmampuan mencerna dan mengabsorpsi nutrisi tubuh akan 

memberikan efek merugikan pada pertumbuhan dan perkembangan 

(Wong et al, 2002). 

i. Hormon 

Kemungkinan semua hormon mempengaruhi pertumbuhan dalam 

beberapa cara (Wong et al, 2002). Hormon-hormon yang berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang antara lain adalah growth hormon, tiroid, 
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hormon seks, insulin, IGFs (Insulin-like Growth Factor), dan hormon 

yang dihasilkan kelenjar adrenal (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

(2) Faktor Lingkungan Fisik 

a. Cuaca, Musim, Keadaan Geografis Suatu Daerah 

Musim kemarau yang panjang, banjir, gempa bumi, atau bencana alam 

lainnya dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, sebagai akibat 

dari kurangnya persediaan pangan dan meningkatnya wabah penyakit, 

sehingga banyak anak yang terganggu tumbuh kembangnya. 

b. Sanitasi 

Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup dominan terhadap 

kesehatan anak dan tumbuh kembangnya. Kebersihan, baik kebersihan 

perorangan maupun lingkungan, memegang peranan yang penting 

dalam menimbulkan penyakit. Tumbuh kembang anak yang sering 

menderita sakit pasti terganggu. 

c. Keadaan Rumah: Struktur Bangunan, Ventilasi, Cahaya dan Kepadatan 

Hunian 

Keadaan perumahan yang layak, dengan konstruksi bangunan yang 

tidak membahayakan penghuninya, serta tidak sesak, akan menjamin 

kesehatan penghuninya. 

d. Radiasi 

Paparan radium dan sinar Rontgen dapat mengakibatkan kelainan pada 

janin seperti mikrosefali, spina bifida, retardasi mental dan deformitas 

anggota gerak, kelainan kongenital mata, kelainan jantung (Kemenkes 
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RI, 2013). Tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat adanya 

radiasi yang tinggi (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

(3) Faktor Psikososial 

a. Stimulasi 

Perkembangan memerlukan rangsangan/stimulasi khususnya dalam 

keluarga, misalnya penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, 

keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain terhadap kegiatan anak 

(Kemenkes RI, 2013). Stimulasi dari lingkungan merupakan hal yang 

penting untuk tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulasi 

yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan 

dengan anak yang kurang/tidak mendapat stimulasi. Stimulasi juga 

akan mengoptimalkan potensi genetik yang dipunyai anak 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat ditimbulkan sejak dini dengan memberikan 

lingkungan yang kondusif untuk belajar, misalnya perpustakaan, buku-

buku yang menarik minat baca anak dan bermutu, suasana tempat 

belajar yang tenang, sekolah yang tidak terlalu jauh, serta sarana 

lainnya. 

c. Ganjaran ataupun Hukuman yang Wajar (Reinforcement/reward and 

Punishment) 

Kalau anak berbuat benar, kita wajib memberi ganjaran, misalnya 

pujian, ciuman, belaian, tepuk tangan dan sebagainya. Ganjaran 

tersebut akan menimbulkan motivasi yang kuat bagi anak untuk 
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mengulangi tingkah laku yang baik tersebut. Sementara itu, 

menghukum dengan cara yang wajar, kalau anak berbuat salah, masih 

dibenarkan. Hukuman harus diberikan secara obyektif dengan disertai 

penjelasan pengertian dan maksud hukuman tersebut; bukan hukuman 

untuk melampiaskan kebencian dan kejengkelan kepada anak, atau 

penganiayaan pada anak (abuse). Anak diharapkan tahu mana yang 

baik dan mana yang tidak baik, sehingga dapat timbul rasa percaya diri 

pada anak, yang penting untuk perkembangan kepribadiannya kelak 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

d. Kelompok Sebaya 

Anak memerlukan teman sebaya untuk bersosialisasi dengan 

lingkungannya. Perhatian dari orangtua tetap dibutuhkan untuk 

memantau dengan siapa anak tersebut bergaul. 

e. Stres 

Stres adalah ketidakseimbangan antara tuntutan lingkungan dan 

sumber koping individu tang mengganggu ekuilibrium individu 

tersebut. Usia anak, temperamen, situasi hidup, dan status kesehatan 

memengaruhi kerentanan, reaksi, dan kemampuan mereka untuk 

mengatasi stres (Wong et al, 2002). Stres pada anak juga berpengaruh 

terhadap tumbuh kembangnya; misalnya, anak akan menarik diri, 

rendah diri, gagap, nafsu makan menurun, dan bahkan bunuh diri 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 
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f. Sekolah 

Dengan adanya wajib belajar 9 tahun, diharapkan anak dapat mendapat 

kesempatan duduk di bangku sekolah minimal 9 tahun. Pendidikan 

yang baik dapat meningkatkan taraf hidup anak kelak. 

g. Cinta dan Kasih Sayang 

Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari 

orangtuanya, agar kelak ia menjadi anak yang tidak sombong dan bisa 

memberikan kasih sayangnya pula. Sebaliknya, kasih sayang yang 

diberikan secara berlebihan, yang menjurus ke arah memanjakan, akan 

menghambat bahkan mematikan perkembangan kepribadian anak. 

h. Kualitas Interaksi Anak-Orangtua 

Tidak hanya kualitas dan kuantitas kontak dengan orang lain yang 

memberi pengaruh pada anak yang sedang berkembang, tetapi luasnya 

rentang kontak penting untuk pembelajaran dan perkembangan 

kepribadian yang sehat (Wong et al, 2002). Interaksi timbal balik 

antara anak dan orangtua akan menimbulkan keakraban dalam 

keluarga. Interaksi tidak ditentukan oleh lama waktu bersama anak, 

tetapi lebih ditentukan oleh kualitas interaksi tersebut. Kualitas 

interaksi adalah pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing dan 

upaya optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dilandasi oleh 

rasa saling menyayangi. Hubungan yang menyenangkan dengan orang 

lain, terutama dengan anggota keluarga, akan mendorong anak untuk 

mengembangkan kepribadian dan interaksi sosial dengan orang lain 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 
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(4) Faktor Keluarga dan Adat Istiadat 

a. Pekerjaan/pendapatan Keluarga 

Riset menunjukkan bahwa tingkat sosioekonomi keluarga anak 

mempunyai dampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan 

(Wong et al, 2002). Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan 

makanan, kesehatan lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan, akan 

menghambat pertumbuhan anak (Kemenkes RI, 2013). Pendapatan 

keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, 

karena orangtua dapat menyediakan semua kebutuhan dasar anak 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

b. Pendidikan Ayah/ibu 

Pendidikan orangtua merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

tumbuh kembang anak. Karena dengan pendidikan yang baik, orangtua 

dapat menerima segala informasi dari luar terutama tentang cara 

pengasuhan anak yang baik, bagaimana menjaga kesehatan anak, 

mendidiknya, dan sebagainya. 

c. Jumlah Saudara 

Jumlah anak yang banyak, pada keluarga yang mampu, dapat 

menyebabkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima 

anak, lebih-lebih kalau jarak anak terlalu dekat. Pada keluarga yang 

sosial ekonomi kurang, jumlah anak yang banyak dapat menyebabkan 

kurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak, selain kebutuhan 

dasar anak juga tidak terpenuhi. Keluarga Berencana tetap diperlukan 

bagi semua golongan, baik kaya, maupun miskin. 
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d. Jenis Kelamin dalam Keluarga 

Pada masyarakat tradisional, perempuan mempunyai status yang lebih 

rendah dibandingkan laki-laki, sehingga angka kematian dan malnutrisi 

lebih tinggi pada perempuan. Tingkat pendidikan pada umumnya juga 

lebih rendah. 

e. Stabilitas Rumah Tangga 

Stabilitas dan keharmonisan rumah tangga memengaruhi anak. 

Tumbuh kembang anak akan berbeda pada keluarga yang harmonis 

dibandingkan dengan mereka yang kurang harmonis. 

f. Kepribadian Ayah/ibu 

Kepribadian ayah dan ibu yang terbuka mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap tumbuh kembang anak, bila dibandingkan bila 

mereka yang mempunyai kepribadian tertutup. Ketiadaan hubungan 

emosional, akibat penolakan dari anggota keluarga atau perpisahan 

dengan orangtua, seringkali menimbulkan gangguan kepribadian. 

Apabila orangtua dapat memahami emosi anak serta dapat 

mengajarkan pada anak tentang cara mengenal dan mengendalikan 

emosinya, kelak anaknya akan mempunyai EQ (Emotional Quotient) 

yang tinggi. EQ sangat penting dalam pergaulan dan untuk membina 

karir mereka kelak. Demikian pula, moral etika (SQ= Spiritual 

Quotient) sangat penting; jika orangtua mengajarkan nilai-nilai moral 

sejak dini dan memberi contoh nyata perbuatan mulia, akan timbul 

dampak positif pada perilaku dan moral anak (Soetjiningsih dan 

Ranuh, 2015). 
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g. Pola Pengasuhan 

Pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga bermacam-macam, 

seperti pola pengasuhan permisif, otoriter, atau demokratis; pola ini 

akan memengaruhi perkembangan anak. Anak yang dibesarkan dengan 

pola pengasuhan permisif, kalau sudah besar, anak cenderung kurang 

bertanggungjawab, mempunyai kendali emosional yang buruk, dan 

sering berprestasi rendah dalam melakukan sesuatu. Sementara itu, 

anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan demokratis mempunyai 

penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik, anak lebih mandiri dan 

bertanggungjawab. 

h. Adat istiadat. Norma, Tabu 

Adat istiadat yang berlaku di setiap daerah akan berpengaruh pada 

tumbuh kembang anak. Misal di Bali, upacara agama sering diadakan 

dan keluarga harus menyediakan berbagai sajian makanan dan buah-

buahan, maka sangat jarang anak yang gizi buruk, karena makanan 

maupun buah-buahan tersebut akan dimakan bersama setelah selesai 

upacara. Demikian pula, norma-norma maupun tabu-tabu yang berlaku 

di masyarakat—misalnya, tidak boleh makan daging nanti bisa 

kecacingan—dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. 

i. Agama 

Pengajaran agama harus sudah ditanamkan pada anak-anak sedini 

mungkin, karena agama akan menuntun umatnya untuk berbuat 

kebaikan dan kebajikan. Sejak dini anak perlu dilatih agar kelak 

menjadi anak yang bermoral tinggi. Untuk menjadi manusia yang 
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berkualitas, tidak hanya diperlukan IQ, dan EQ yang tinggi, melainkan 

moral etika (SQ) juga harus tinggi. 

j. Urbanisasi 

Salah satu dampak dari urbanisasi adalah kemiskinan dengan segala 

permasalahannya. 

k. Kehidupan Politik 

Anggaran untuk kesehatan dan pendidikan anak ditentukan oleh 

kebijakan pemerintah. Anak, sebagai penerus bangsa, selayaknya 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. 

2.2.6 Instrumen Skrining dan Diagnosis Perkembangan Anak  

Instrumen skrining dan diagnosis perkembangan anak yang sering 

digunakan untuk menilai pekembangan pada anak, adalah sebagai berikut : 

1) Skala Perkembangan Menurut Gessel (Gessel Infant Scale) 

Keuntungan : 

Mampu menentukan tahap kematangan dan kelengkapan kegiatan suatu 

sistem yang sedang berkembang. Perilaku yang dapat dinilai yaitu perilaku 

motorik, perilaku adaptif, perilaku bahasa, dan perilaku sosial. Skala Gessel  

mampu menunjukkan ciri-ciri perilaku yang bersifat menyeluruh dan 

mempergunakan kriteria somatik dan fisiologis, menggambarkan taraf 

kematangan dari bidang-bidang terpenting dari perilaku seorang anak. Tidak 

hanya meninjau dari aspek diagnostik, tetapi juga meninjau dari aspek prognosis 

dan kemungkinan pengobatannya. 
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Kekurangan : 

Hanya dapat digunakan pada umur-umur tertentu, mulai dari 4 minggu 

sampai 6 tahun. Dalam tahun pertama tiap 4 minggu, tahun kedua tiap 3 bulan, 

dan selanjutnya tiap 6 bulan.  

2) Skala Bayley (Bayley Infant Scale of Development) 

Keuntungan : 

Menilai perkembangan mental, motorik, dan rekaman perilaku anak untuk 

menentukan dan mencari penyimpangan dari perkembangan yang normal. Untuk 

bagian perilaku anak, dipakai sebuah tabel yang menunjukkan persentase angka-

angka dari tiap penggolongan perilaku anak sehingga diketahui apakah seorang 

anak menunjukkan perilaku yang sesuai atau tidak dengan standar. 

Kekurangan : 

Hasil skala Bayley hanya memberi petunjuk, apakah bayi atau anak yang 

diperiksa itu perkembangannya lebih atau kurang dari normal. Hasil tersebut tidak 

memberikan pegangan nyata untuk dimulainya suatu terapi menurut bidang fungsi 

tertentu.  

3) DDST II (The Denver Development Screening Test II) 

Keuntungan : 

Metode skrining terhadap kelainan perkembangan anak (personal sosial, 

motorik halus, bahasa dan motorik kasar). Tes ini mudah dan cepat (15 – 20 

menit), dapat diandalkan dan menunjukkan validitas yang tinggi. Dapat digunakan 

mulai usia 1 bulan sampai 72 bulan (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN LAMA MENONTON ... LUTHFI DWI RAHMAWATI



34 
 

Kerugian : 

Memerlukan perhitungan usia yang tepat, pemeriksaan hanya boleh 

dilakukan oleh ahli. 

4) Tes Perkembangan Adaptasi Sosial Vineland (Vineland Social Maturity 

Scale) 

Keuntungan : 

Suatu skala pengukuran yang baik untuk perkembangan sosial dan skala 

maturitas sosial. Kategori penilaian terbagi menjadi delapan yaitu Self-Help 

general (SHG), Self-help eating (SHE), Self-help dressing (SHD), Self-direction 

(SD), Occupation (O), Communication (C), Locomotion (L), dan Socialization 

(S). Alat tes ini mengkategorikan kemampuan motorik dan perkembangan sosial 

anak dari lahir sampai dewasa. Skala ini adalah tes psikologi anak-anak yang 

mengalami deviasi perkembangannya. 

Kekurangan : 

Diperlukan jawaban/informasi yang dapat dipercaya dari orang tua anak, 

mengenai perkembangan anaknya mulai dari tahun-tahun pertama sampai pada 

saat tes dilakukan. Kualitas hasil pemeriksaan bergantung pada kemampuan si 

penguji dan ayah/ibu yang memberi jawaban. 

5) KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) 

Keuntungan : 

Skrining perkembangan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

anak normal atau ada penyimpangan. Dapat digunakan untuk menilai beberapa 

aspek perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta 

sosialisasi dan kemandirian (Kemenkes RI, 2013). 
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Kerugian : 

Hanya bisa dilakukan pemeriksaan pada usia tertentu yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 

18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 dan 72 bulan (Kemenkes RI, 2013). 

Dari penjelasan beberapa alat penilaian di atas, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan KPSP sebagai alat penilaian perkembangan personal sosial. Hal ini 

karena pada KPSP, salah satu aspek yang dapat diukur menggunakan adalah 

aspek sosialisasi dan kemandirian yang merupakan istilah lain dari aspek personal 

sosial, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Alasan lain dipilihnya KPSP sebagai alat penelitian dari beberapa tes 

lainnya adalah bahwa Deteksi Dini Tumbuh Kembang di tingkat pelayanan dasar 

atau primer yang bisa digunakan sesuai kompetensi Bidan adalah KPSP. Selain 

itu, penilaian KPSP juga sangat mudah 

Cara mengukur perkembangan dengan KPSP, adalah sebagai berikut : 

1) Cara Menggunakan KPSP 

(1) Pada waktu pemeriksaan anak dilakukan, anak harus dibawa. 

(2) Tentukan usia anak dengan menanyakan tanggal lahir anak. Hitung usia 

anak dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir 

anak. Apabila hasil pengurangan usia anak sama dengan atau lebih dari 

15 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. 

(3) Pilih KPSP yang sesuai dengan usia anak. Apabila usia anak tidak 

terdapat pada KPSP, bisa menggunakan KPSP sesuai usia terdekat yang 

sudah dilewati anak tersebut. 
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(4) KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab 

ibu/pengasuh anak, dan perintah kepada ibu/pengasuh anak atau petugas 

untuk melakukan tugas perkembangan pada KPSP. 

(5) Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab, 

oleh karena itu pastikan ibu/pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan 

kepadanya. 

(6) Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan, satu per satu. Setiap 

pertanyaan hanya ada satu jawaban, YA atau TIDAK. Catat jawaban 

tersebut. 

(7) Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu/pengasuh anak menjawab 

pertanyaan sebelumnya dengan jelas. 

(8) Teliti kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab. 

2) Cara interpretasi hasil KPSP dapat dilakukan sebagai berikut : 

Hitunglah berapa jumlah jawaban “YA”. Jawaban “YA”, bila ibu/pengasuh 

anak menjawab : anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang 

melakukannya. Jawaban “TIDAK”. Bila ibu/pengasuh anak menjawab anak 

belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu/pengasuh anak tidak tahu. 

2.3 Hubungan Lama Menonton Televisi dengan Perkembangan Personal 

Sosial  

Anak membutuhkan bermacam-macam stimulasi. Stimulasi yang 

diberikan pada anak harus proporsional, baik dalam kualitas maupun kuantitas, 

dan sesuai dengan tingkat maturitas anak.  Stimulasi sebaiknya dilakukan 

terhadap semua aspek perkembangan anak, tidak hanya dalam bidang intelektual, 

melainkan juga emosional dan moral-spiritual. Salah satu macam stimulasi adalah 
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dalam hal emosi, sosial, kerjasama, dan kepemimpinan (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). Stimulasi pada anak biasanya diberikan melalui alat permainan. 

Alat permainan merupakan salah satu alat untuk menstimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak; yang dimaksud stimulasi disini adalah 

perangsangan yang datangnya dari lingkungan di luar individu anak. Pemberian 

stimulasi akan lebih efektif apabila memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Meskipun stimulasi dengan cara bermain 

itu penting, namun bermain harus seimbang artinya, harus ada keseimbangan 

antara bermain aktif dan yang pasif yang biasanya disebut hiburan. Dalam 

bermain aktif kesenangan diperoleh dari apa yang diperbuat oleh mereka sendiri, 

sedangkan bermain  pasif kesenangan didapat dari orang lain (Soetjiningsih dan 

Ranuh, 2015). 

Bermain aktif sering diasosiasikan dengan aktifitas fisik yang 

membutuhkan kemampuan motorik. Penelitian Houwen et al (2009) meyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara bertambahnya aktifitas fisik dengan 

kemampuan motorik pada anak. Sedangkan menurut Soetjiningsih dan Ranuh 

(2015), anak berperan pasif, antara lain dengan melihat dan mendengar. Bermain 

pasif ini baik dilakukan apabila anak sudah lelah bermain aktif dan membutuhkan 

sesuatu untuk mengatasi kebosanan dan keletihannya, contohnya adalah 

menonton televisi.  

Perkembangan personal sosial pada anak dapat dilihat dari cara mereka 

bersosialisasi dalam bermain. Bermain merupakan cara belajar paling natural bagi 

anak-anak. Bermain adalah salah satu jenis pembelajaran yang paling efektif 

(Piaget, 1962 dalam Gitahi, 2011). Penilaian perkembangan pada aspek personal 
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sosial cenderung berhubungan juga dengan perkembangan gerak atau motorik 

(Kemenkes RI, 2013). 

Di sisi lain, menurut Kelemen, media televisi mendapatkan perhatian yang 

cukup kuat akibat banyaknya pengaruh negatif yang mengiringinya sebagai media 

massa. Diskusi mengenai pengaruh negatif media televisi sudah lama berkembang 

di kalangan peneliti, terutama di Amerika Serikat. Percobaan No TV Week (pekan 

tanpa televisi) pada tahun 1982 di New York membuktikan bahwa anak mulai 

lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan bercakap-cakap 

dengan teman dan keluarga tanpa televisi. Pemerintah Amerika juga melaporkan 

mengenai berkurangnya waktu dan kesempatan anak-anak untuk berinteraksi 

secara sosial dengan keluarga seiring bertambahnya waktu yang mereka habiskan 

untuk menonton televisi. Maka dari itu tidak mengherankan apabila kemampuan 

sosial anak-anak menurun ketika mereka memilih untuk menonton televisi 

daripada bermain, sebagaimana disebutkan dalam penelitian yang dilakukan di 

University of New Orleans bahwa anak-anak yang paling sedikit menonton 

televisi didapati memiliki kemampuan sosial yang paling tinggi. 

Hal tersebut yang menjadi dasar kemungkinan adanya hubungan antara 

menonton televisi dengan perkembangan personal sosial anak. Bahwasanya 

menonton televisi secara berlebihan akan mengakibatkan anak kurang aktif 

bergerak/bermain, sedangkan keuntungan anak bermain adalah mendapatkan 

kesempatan untuk belajar bergaul dengan anak lainnya, belajar mengikuti aturan-

aturan, dan mengembangkan kemampuan intelektual, sosial dan emosional 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). Keuntungan-keuntungan bermain tersebut 

termasuk pada aspek perkembangan personal sosial pada anak. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL dan HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 Secara umum terdapat dua faktor utama yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang anak, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan 

merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai tidaknya potensi genetik. 

Lingkungan ini merupakan lingkungan biofisikopsikososial yang memengaruhi 

individu setiap hari, mulai konsepsi sampai akhir hayatnya. Faktor lingkungan 

secara garis besar dibagi menjadi lingkungan prenatal, perinatal, dan pascanatal 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). 
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 Lingkungan Pascanatal kemudian dibagi berdasarkan aspek biologis, fisik, 

psikososial, dan keluarga & adat istiadat. Aspek psikososial terbagi menjadi 

beberapa sub aspek, antara lain motivasi belajar, ganjaran atau hukuman, 

kelompok sebaya, stres, sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi anak-

orang tua, dan stimulasi. Media massa televisi yang diangkat sebagai tema 

penelitian ini termasuk di dalam sub aspek stimulasi. 

 Di sisi lain, aspek-aspek perkembangan anak yang dapat dipantau adalah 

motorik kasar, motorik halus, bahasa dan bicara, serta aspek personal sosial. 

Penelitian ini berfokus pada aspek perkembangan personal sosial dimana 

perkembangan personal sosial adalah perkembangan kemampuan anak 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. 

 Perkembangan personal sosial pada anak dapat dilihat dari cara mereka 

bersosialisasi dalam bermain. Hal ini karena bermain merupakan cara belajar 

paling natural bagi anak-anak. Bermain adalah salah satu jenis pembelajaran yang 

paling efektif sedangkan menonton televisi merupakan salah satu stimulasi yang 

termasuk dalam kategori bermain pasif. Stimulasi penting bagi anak dan 

membutuhkan pengawasan atau pendampingan orang tua.  

 Aktifitas menonton televisi yang pasif tentu membutuhkan waktu yang khusus 

untuk melakukannya. Hal ini berarti bahwa aktifitas menonton televisi berkaitan 

erat dengan lama waktu atau durasi. Oleh karena itu, peneliti menghubungkan 

antara lama menonton televisi dengan perkembangan personal sosial anak 

prasekolah dengan harapan setelah dilakukan penelitian ini, akan diketahui 

hubungan antara lama menonton televisi dengan perkembangan aspek personal 

sosial pada anak prasekolah. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

 Ada hubungan antara lama menonton televisi dengan perkembangan personal 

sosial anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian observasional yang bersifat 

analitik. Analitik observasional adalah suatu pengamatan ataupun pengukuran yang 

mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi tanpa 

dilakukan manipulasi atau intervensi apapun yang kemudian di analisis. 

 

4.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional, suatu 

penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor yang berpengaruh 

dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus 

pada satu waktu (point time approach). Setiap subyek penelitian diobservasi satu 

kali dan dilakukan pengukuran terhadap status karakter atau variable subyek pada 

saat pemeriksaan (Notoatmodjo, 2012). 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian 

 

 

≤2jam 
per hari 

>2jam 
per hari 

Perkembangan Personal Sosial Normal 

Perkembangan Personal Sosial Terganggu 
Lama  
Menonton 
Televisi Perkembangan Personal Sosial Normal 

Perkembangan Personal Sosial Terganggu 
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4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dengan kelompok subjek 

lain (Suyanto, 2009). Populasi penelitian ini adalah seluruh anak prasekolah berusia 

3-5 tahun di Pos PAUD Terpadu di Kelurahan Pacar Keling. Populasi yang 

dimaksud berjumlah 315 orang sebagaimana data siswa yang terdaftar di seluruh 

Pos PAUD Terpadu di Kelurahan Pacar Keling. 

4.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan subjek yang akan diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmodjo, 2012). Sampel dalam 

penelitian ini merupakan populasi yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: 

Kriteria Inklusi: 

1) Menandatangani lembar persetujuan sebagai responden 

(orangtua/pengasuh) 

2) Hadir pada saat penelitian dilakukan 

3) Merupakan siswa anggota PPT di Pacar Keling 

4) Usia anak adalah 3-5 tahun 

5) Anak dengan riwayat lahir cukup bulan dan berat lahir normal (2500 – 4000 

gram) 

6) Pernah menonton televisi 
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Kriteria Eksklusi: 

1) Anak yang lumpuh, buta dan atau tuli 

2) Anak dengan cacat kongenital (Sindrom Down, palatoschizis, labioschisis, 

hipotiroid dan kelainan genetik lain) 

3) Anak dengan neuromuscular disease dan gangguan pada SSP (Sistem Saraf 

Pusat) seperti hidrocephalus, NTD, cerebral palsy, dan autisme.  

4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak (Sugiyono, 2012).  

Besar sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitan ini menggunakan 

rumus besar sampel sebagai berikut: 

n =  Z2
1-α/2 . P (1-P) .N                  

      d2(N-1) + Z2
1-α/2 .P (1-P).N 

n =      (1,96)2. 0,346. 0,654. 315   

       (0,08)2.314 + (1,96)2. 0,346. 0,654. 315 

n =  95,079  =  95. 

dimana:  n = besar sampel minimum 

Z2
1-α/2 = nilai distribusi normal baku pada α 5% = 1,96 

P = harga proporsi di populasi 

d = nilai presisi  8% (0,08) 

N = besar populasi 

Sampel yang pada penelitian ini sebanyak 119, yakni telah melebihi batas 

minimum besar sampel sesuai dengan rumus di atas. 
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4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.4.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di seluruh Pos PAUD Terpadu Kelurahan 

Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, yang menyetujui untuk dilakukan 

penelitian.  

4.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 11-18 Mei 2016.  

 

4.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri-ciri, sifat, 

atau ukuran yang dimiliki oleh satuan penelitian sebuah teori (Suyanto dan 

Salamah, 2009). 

4.5.1 Variabel Bebas (independen) 

 Variabel bebas (disebut juga variabel pengaruh, perlakuan, kausa, dan 

sebagainya) adalah yang bila dalam suatu saat berada bersama dengan variabel lain, 

variabel yang terakhir ini berubah (atau diduga berubah) dalam variasinya 

(Pratiknya, 2010). Variabel bebas penelitian ini adalah lama menonton televisi. 

4.5.2 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel terikat (disebut juga variabel tergantung, terpengaruh, efek, dan 

sebagainya) adalah variabel yang berubah karena variabel bebas (Pratiknya, 2010). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan anak pada aspek 

personal sosial. 
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4.5.3 Definisi Operasional 

 Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Nama 
Variabel 

Definisi Operasional Skala 
Data 

Skala Ukur Alat Ukur 

Lama 
Menonton 
Televisi 

Lama waktu yang 
dihabiskan anak dalam 
menonton televisi 

Nominal Kategori : 
Pendek= 1 
Durasi: ≤2 jam; 
Lama= 2 
Durasi: >2 jam 

Kuesioner 
Aktifitas 
Menonton 
Televisi 

Perkembang
an Personal 
Sosial Anak 

Perkembangan 
kemampuan anak dalam 
bersosialisasi dan 
menjadi mandiri dalam 
kehidupan sehari-hari 

Nominal Kategori: 
Normal= 1 
Orang tua/pengasuh 
menjawab “YA” 
pada semua 
pertanyaan KPSP 
aspek personal 
sosial sesuai 
dengan usia anak; 
Terganggu= 2 
Jika Orang 
tua/pengasuh 
menjawab 
“TIDAK” pada 
salah satu atau 
lebih pertanyaan 
KPSP aspek 
personal sosial 
sesuai dengan usia 
anak; 
 

Lembar 
KPSP 

 

4.6 Teknik Pengumpulan Data 

4.6.1 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara peneliti dalam memperoleh data 

penelitiannya (Arikunto, 2010). Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. 
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4.6.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data untuk memudahkan pekerjaannya dan hasilnya lebih baik 

(cermat, lengkap dan sistematis) sehingga mudah diolah (Arikunto, 2010; 

Notoatmojo, 2012). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner lama menonton televisi dan lembar KPSP. 

 Instrumen penelitian berupa kuesioner lama menonton televisi, merupakan 

instrumen baru yang dibuat oleh peneliti. Kuesioner ini bertujuan untuk menggali 

informasi dari responden seperti identitas, aktifitas anak dalam menonton televisi 

(termasuk lama menonton), dan informasi-informasi tambahan lainnya. Berhubung 

variabel bebas pada penelitian ini adalah lama menonton televisi yang bersifat 

nominal dan hanya terdiri dari satu pertanyaan inti, maka kuesioner lama menonton 

televisi ini tidak membutuhkan validitas secara konstruk (construct validity), 

sehingga hanya dilakukan validitas secara isi (content validity) serta tidak diuji 

reliabilitas secara statistik. Content validity dilakukan kepada 33 responden dan 

tidak ada yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan inti tentang lama 

menonton televisi pada anak.  

 Instrumen lainnya yaitu KPSP, yang digunakan untuk menilai 

perkembangan personal sosial anak merupakan instrumen baku yang sudah ada 

sebelumnya. KPSP ini merupakan instrumen yang digunakan untuk deteksi dini 

tumbuh kembang anak pada pelayanan kesehatan tingkat dasar (Kemenkes RI, 

2013), sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen 

ini. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN LAMA MENONTON ... LUTHFI DWI RAHMAWATI



48 
 

4.7 Analisis Data 

4.7.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

masing-masing variabel yang akan diteliti. Karakteristik umum dari penelitian ini 

adalah umur anak, jenis kelamin anak, umur orang tua, pendidikan orang tua, dan 

status bekerja orang tua. Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan 

prosentase dari karakteristik umum tersebut. Hasil analisis akan disajikan dalam 

bentuk grafis dan narasi. 

4.7.2 Analisis Bivariat  

Analisis analitik dilakukan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel 

bebas dan terikat dengan menggunakan uji statistik chi-square dengan tingkat 

kemaknaan 5% (α= 0,05). Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan nilai 

signifikansi (p) dengan nilai tingkat kesalahan (α= 0,05). H0 diterima apabila p>α 

dan H0 ditolak apabila p<α. Besarnya korelasi digunakan analisis korelasi yaitu 

Contingency Coefficient (C). Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada 

ketentuan yang tertera pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

  Tabel 4.2 Pedoman Penafsiran Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat kuat 

(Sumber: Sugiyono, 2012) 
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4.7.3 Pengolahan Data 

1) Editing 

Editing merupakan langkah untuk meneliti kelengkapan pengisiian, kesalahan, 

konsistensi, dan relevansi dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden 

dalam wawancara. Editing dilakukan pada setiap daftar pertanyaan yang sudah 

diisi. Peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan jawaban 

dari kuesioner yang diberikan. Hasil editing didapatkan semua data terisi 

lengkap dan benar, tetapi apabila tidak memungkinkan, maka pertanyaan yang 

jawabannya tidak lengkap tersebut tidak diolah atau dimasukkan dalam 

pengolahan “data missing” (Notoadmodjo, 2012). 

2) Coding 

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

peng”kodean” atau “coding”, yakni mengubah data dalam bentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan (Notoadmodjo, 2012).  

3) Entering  

Kegiatan entering yaitu memasukkan data hasil penelitian ke dalam tabel 

distribusi frekuensi (Notoadmodjo, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan 

program atau software komputer SPSS for Windows. 

4) Cleaning 

Cleaning adalah memeriksa kembali data yang diperoleh sehingga benar-

benar bersih dari kesalahan (Suyanto dan Salamah, 2009). 
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4.8 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

Populasi: Seluruh anak siswa (3-5th) Pos PAUD Terpadu di 
Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari, Surabaya  

Simple 
Random 
Sampling Sampel: 119 anak siswa Pos PAUD Terpadu di Kelurahan 

Pacar Keling Kecamatan Tambaksari, Surabaya 

Lama anak menonton televisi 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner lama 
menonton televisi dan penilaian perkembangan 
personal sosial menggunakan lembar KPSP 

Pengolahan  Data berupa Editing, Coding, Entering, dan Cleaning 

Penyajian data 

Teknik Analisis menggunakan uji Chi Square dengan SPSS 

≤2 jam/hari >2 jam/hari 

Perkemb. 
Personal 
Sosial 
Terganggu 

Perkemb. 
Personal 
Sosial 
Normal 

Perkemb. 
Personal 
Sosial 
Terganggu 

Perkemb. 
Personal 
Sosial 
Normal 
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4.9 Ethical Clearance 

Penelitian dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan menekankan masalah 

etika yang meliputi : 

4.9.1 Informed consent  

Informed consent merupakan bentuk persetujuan responden untuk 

dilakukan penelitian dengan memberikan lembar persetujuan (Hidayat, 2007). 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan menjadi responden. Responden harus 

menandatangani lembar persetujuan jika mereka bersedia dan jika responden tidak 

bersedia maka hak responden harus dihormati.  

4.9.2 Anonimity (tanpa nama) 

Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengolahan data untuk 

menjaga kerahasiaan klien. Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang 

memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner dan 

hanya menuliskan kode pada lembar kuesioner (Hidayat, 2007). 

4.9.3 Confidentiality (kerahasiaan) 

Merupakan masalah etika penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari hasil 

penelitian baik informasi atau masalah lainnya, semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan dalam hasil riset. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pacar Keling yang termasuk di 

dalam wilayah Kecamatan Tambaksari. Kecamatan Tambaksari adalah salah satu 

wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Surabaya khususnya area 

Surabaya Timur,  sedangkan Kelurahan Pacar Keling merupakan kelurahan 

dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan ini. Kelurahan Pacar 

Keling memiliki luas daerah 70 hm2 dengan batas wilayah sebagai berikut:  

Batas Utara : Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari 

Batas Selatan : Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng 

Batas Barat : Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari 

Batas Timur : Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari 

Kelurahan Pacar Keling terdiri dari dua belas RW dimana terdapat delapan 

Pos PAUD Terpadu yang menjadi tempat penelitian dilakukan. Anak-anak yang 

terdaftar pada Pos PAUD Terpadu di kelurahan ini mempunyai rentang usia 

antara 2-5 tahun. Kedelapan PPT yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) PPT Bougenvil Jalan Jedong 3/16  

2) PPT Kemuning VIII Jalan Luntas No. 31 

3) PPT Kemuning X Jalan Pacar Keling II 

4) PPT Kemuning XI Jalan Penataran No. 4 

5) PPT Tunas Mandiri Jalan Gubeng Masjid VI 

6) PPT Permata Bunda Jalan Oro-oro I/26 

7) PPT Kartini Jalan Pacar Keling VIII/31 

8) PPT Anggrek Jalan Gresikan I/8 
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Jumlah keseluruhan anak berusia 2-5 tahun yang terdaftar sebagai siswa pada 

periode Mei 2016 di kedelapan PPT di atas berjumlah 417 orang. Namun yang 

menjadi responden penelitian dibatasi pada anak-anak dengan rentang usia 3-5 

tahun dan mereka yang memenuhi kriteria inklusi lainnya sebagai sampel 

penelitian. Sampel penelitian ini berjumlah 119. 

5.2 Hasil Penelitian dan Analisa Data 

5.2.1 Data Umum 

1) Data Responden Menurut Usia KPSP dan Perkembangan Personal Sosial 

Tabel 5.1 Data Responden Menurut Usia Anak Prasekolah pada KPSP dan 
Perkembangan Personal Sosialnya di Kelurahan Pacar Keling 

periode Mei 2016 

 
Usia Anak 

Perkembangan Personal Sosial Total  
Nilai P Normal Terganggu 

f n (%) f n (%) f n (%) 
36-41 bulan 15 20,0 2 4,5 17 14,3 0,034 
42-47 bulan 8 10,7 11 25,0 19 16,0  
48-53 bulan 17 22,7 13 29,5 30 25,2  
54-59 bulan 27 36,0 11 25,0 38 31,9  
60-65 bulan 8 10,7 7 15,9 15 12,6  

Total 75 63 44 37 119 100  
 

Tabel 5.1 di atas mengandung informasi bahwa 63% anak prasekolah di 

Kelurahan Pacar Keling mengalami perkembangan personal sosial yang normal 

dan 37% sisanya mengalami perkembangan personal sosial terganggu. Kelompok 

umur dengan jumlah responden terbanyak adalah kelompok usia 54-59 bulan dan 

juga merupakan kelompok dengan persentase anak dengan perkembangan 

personal sosial normal paling banyak (36%). Sedangkan persentase terbesar 

anak-anak yang mengalami perkembangan personal sosial terganggu berada pada 

kelompok usia 48-53 bulan (29,5%). 
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Uji statistik chi square dilakukan untuk menghubungkan antara usia anak 

dengan perkembangan personal sosialnya. Hasil uji ini didapatkan nilai 

p=0,034<α=0,05 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

usia anak dengan perkembangan personal sosialnya. Nilai kekuatan hubungan 

yang diuji dengan Contingency Coeffisient didapatkan nilai C=0,283 yang berarti 

bahwa hubungan antar kedua variabel yang dimaksud adalah rendah. (Hasil uji 

statistik lengkap bisa dilihat pada lampiran) 

2) Data Responden Menurut Jenis Kelamin dan Perkembangan Personal Sosial 

Tabel 5.2 Data Responden Menurut Jenis Kelamin Anak Prasekolah dan 
Perkembangan Personal Sosialnya di Kelurahan Pacar Keling periode 

Mei 2016 
 

Jenis 
Kelamin 

Perkembangan Personal Sosial Total  
Nilai P Normal Terganggu 

f n (%) f n (%) f n (%) 
Laki-laki 25 33,3 26 59,1 51 42,9 0,011 

Perempuan 50 66,7 18 40,9 68 57,1  
Total 75 63 44 37 119 100  

 Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel 5.2 diketahui bahwa anak-

anak yang mengalami perkembangan personal sosial terganggu paling banyak 

adalah mereka dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 26 anak dengan persentase 

59,1% dari jumlah total responden yang mengalami gangguan perkembangan 

personal sosial. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa 2/3 atau 66,7% responden 

dengan perkembangan personal sosial normal didominasi oleh anak-anak dengan 

jenis kelamin perempuan. 

 Setelah dilakukan uji statistik dengan chi square didapatkan nilai 

p=0,011<α=0,05 dan nilai Contingency Coeffisient, C=0,244. Hal ini berarti 

bahwa antara jenis kelamin anak dan perkembangan personal sosial, terdapat 
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hubungan yang signifikan meskipun kekuatan hubungan antara keduanya 

tergolong rendah. 

3) Data Responden Menurut Pendidikan Orangtua 

Tabel 5.3.1 Data Responden Menurut Pendidikan Orangtua Anak Prasekolah di 
Kelurahan Pacar Keling periode Mei 2016 

Tingkat  
Pendidikan 

Ayah Ibu 
F n (%) f n (%) 

Tidak Sekolah 3 2,5 2 1,7 
SD/sederajat 11 9,2 11 9,2 

SMP/sederajat 
SMA/sederajat 

Diploma-Sarjana 

9 
82 
14 

7,6 
68,9 
11,8 

16 
76 
14 

13,4 
63,9 
11,8 

Total 119 100 119 100 

 Sesuai data yang tertulis pada tabel 5.3.1, diketahui bahwa mayoritas 

orangtua, baik ayah maupun ibu, dari anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling 

berpendidikan SMA/sederajat. Namun untuk dapat mengetahi hubungan antara 

pendidika orang tua dengan perkembangan personal sosial, dipilih pendidikan ibu 

karena orangtua yang lebih banyak berperan sebagai pengasuh responden adalah 

ibu. Data hubungan antara pendidikan ibu dengan perkembangan personal sosial 

anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.3.2 Hubungan Pendidikan Ibu dengan Perkembangan Personal Sosial 
Anak Prasekolah di Kelurahan Pacar Keling Periode Mei 2016 

 
Pendidikan Ibu 

Perkembangan Personal Sosial  
Nilai P Normal Terganggu 

f n (%) f n (%) 
Tidak Sekolah 0 0,0 2 4,6 0,053 
SD/sederajat 5 6,7 6 13,6  

SMP/sederajat 8 10,7 8 18,2  
SMA/sederajat 51 68,0 25 56,8  

Diploma-Sarjana 11 14,6 3 6,8  
Total 75 63 44 37    
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Uji statistik antara variabel pendidikan ibu dengan perkembangan personal 

sosial anak prasekolah pada awalnya melibatkan lima kategori tingkat pendidikan. 

Namun karena syarat uji chi square tidak terpenuhi, maka dilakukan 

penggabungan kategori menjadi tiga kategori yaitu tingkat pendidikan tidak 

bersekolah-SD, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat atau di atasnya sehingga 

didapatkan nilai hasil uji chi square p=0,053>α=0,05. Hal ini berarti bahwa 

pendidikan ibu tidak berhubungan dengan perkembangan personal sosial anaknya. 

4) Data Responden Menurut Pekerjaan Orangtua 

Tabel 5.4 Data Responden Menurut Pekerjaan Orangtua Anak Prasekolah di 
Kelurahan Pacar Keling periode Mei 2016 

 
Pekerjaan Ayah 

Perkembangan Personal Sosial  
Total 

 
Nilai p 

Normal Terganggu  
f n (%) f n (%) f n (%)  

PNS dan lainnya 5 6,7 0 0,0 5 4,2 0,095 
Swasta/wiraswasta 70 93,3 44 100,0 114 95,8  

Total 75 63 44 37 119 100  

Tabel 5.4 di atas menginformasikan bahwa hampir seluruhnya (95,8%) 

orangtua anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling memiliki profesi sebagai 

wiraswasta. Setelah dilakukan uji statistik yang menghubungkan antara pekerjaan 

orangtua (ayah) dengan perkembangan personal sosial anak prasekolah 

didapatkan nilai p=0,095>α=0,05 dan nilai C=0,158. Hasil nilai tersebut berarti 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan orang tua dengan 

perkembangan personal sosial. 
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5.2.2 Data Khusus 

Tabel 5.5 Tabulasi Silang Lama Menonton Televisi Anak Prasekolah dengan 
Perkembangan Personal Sosialnya di Kelurahan Pacar Keling 
Periode Mei 2016 

 
Lama Menonton 

Televisi 

Perkembangan Personal Sosial  
Total 

 
Nilai p 

Normal Terganggu  
f n (%) f n (%) f n (%)  

≤2 jam/hari 47 62,7 27 61,4 74 62,2 1,00 
>2 jam/hari 28 37,3 17 38,6 45 37,8  

Total 75 63 44 37 119 100  

 Pada tabel 5.5 hasil tabulasi silang di atas dapat diketahui berapa lama 

anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling menonton televisi dan bagaimana 

perkembangan personal sosialnya. Sebagian besar anak prasekolah tersebut yaitu 

sebanyak 74 anak menonton televisi selama ≤2 jam/hari. Sebagian besar anak 

prasekolah di Kelurahan Pacar Keling ini mengalami perkembangan personal 

sosial yang normal yaitu sebanyak 75 anak dengan persentase 63% dan sisanya 

mengalami perkembangan personal sosial terganggu (37%). 

 Dari hasil uji statistik pada variabel utama penelitian yaitu lama menonton 

televisi dan perkembangan personal sosial anak, didapatkan nilai p=1,00. Hal ini 

berarti bahwa p=1,00 > α=0,05 sehingga H0 diterima. Nilai hasil uji hubungan 

Contingency Coeffisient pun sangat rendah yaitu senilai 0,13. Diterimanya H0 

berdasarkan hasil uji statistik Chi-square dan rendahnya nilai hubungan 

berdasarkan Contingency Coefficient, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kedua variabel utama penelitian yaitu lama menonton 

televisi dan perkembangan personal sosial. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1 Lama Menonton Televisi Anak Prasekolah 

 Hasil pengumpulan data penelitian yang tertera pada tabel 5.5 menunjukkan 

bahwa 62,2% anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling menghabiskan waktu 

≤2jam/hari dalam menonton televisi, dimana jumlah ini merupakan persentase 

terbesar dari keseluruhan sampel penelitian. Sisanya sebesar 37,8% adalah anak-

anak yang menghabiskan waktu >2 jam/hari. Hasil ini sama dengan penelitian yang 

pernah dilakukan di Binjai, Sumatera Utara oleh Tarigan et al (2007) yang 

mengidentifikasi bahwa sebagian besar anak-anak (56%) menghabiskan waktu 

antara 1-2 jam/hari dalam menonton televisi.  

 Menurut AAP, lama menonton televisi yang direkomendasikan untuk anak-

anak adalah tidak lebih dari dua jam per hari (American Academy of Pediatrics, 

2001). Hal ini berarti bahwa sebagian besar anak prasekolah di Kelurahan Pacar 

Keling, sesuai data yang telah disebutkan sebelumnya, menghabiskan waktu ≤2 

jam/hari dalam menonton televisi dan  masih dalam kategori batas wajar sesuai 

rekomendasi AAP. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wanja 

(2011) di area Meru County, Kenya, yang menyebutkan bahwa 41% responden 

menonton televisi dengan lama 2-3 jam/hari. Beberapa penelitian lainnya juga 

menyebutkan bahwa rata-rata anak prasekolah di negara mereka menghabiskan 

waktu lebih dari dua jam per hari dalam menonton televisi (Cheng et al, 2010; 

Robertson et al, 2013; Takeuchi et al, 2015). 
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Sesuai data hasil penelitian, memang terbukti paling banyak dari anak-anak 

menonton televisi dalam batas waktu sesuai rekomendasi AAP, namun perlu 

diperhatikan juga bahwa dengan persentase 37,8 % sisanya, anak-anak prasekolah 

di Kelurahan Pacar Keling menghabiskan waktu lebih dari dua jam per hari dalam 

menonton televisi dan jumlah ini terbilang cukup tinggi. Beberapa responden 

menyebutkan pada saat penelitian bahwa anak mereka menonton televisi  lebih dari 

lima jam per hari. 

6.2 Identifikasi Perkembangan Personal Sosial Anak Prasekolah 

 Berdasarkan data pada tabel 5.5, mayoritas anak prasekolah di Kelurahan 

Pacar Keling mengalami perkembangan personal sosial yang normal yaitu 

sebanyak 75 dari total 119 anak dengan persentase 63%. Sebaliknya, mereka yang 

mengalami perkembangan personal sosial terganggu berjumlah cukup besar dengan 

persentase 37%. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan studi pendahuluan 

yang pernah peneliti lakukan dimana ditemukan sebesar 34,6% anak-anak 

prasekolah mengalami gangguan perkembangan personal sosial. Data tersebut 

menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anak prasekolah di Kelurahan Pacar 

Keling mengalami gangguan perkembangan pada aspek personal sosial. 

 Penilaian perkembangan pada penelitian ini menggunakan instumen KPSP. 

Instrumen skrining perkembangan KPSP ini merupakan salah satu instrumen yang 

paling mudah digunakan dan mampu menilai perkembangan anak pada aspek 

personal sosial. Menurut Kemenkes RI (2013) yang tertera pada Pedoman 

Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di 

Tingkat Pelayanan Dasar, anak dinilai mengalami gangguan atau keterlambatan 
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pada perkembangannya apabila anak belum bisa atau tidak pernah melakukan atau 

ibu/pengasuh tidak mengetahui terkait pertanyaan yang tertera pada instrumen. 

 Gangguan perkembangan di masa anak-anak berpotensi terjadi pada usia 0-

12 tahun. Pada dasarnya, tiap-tiap tahap perkembangan memiliki potensi gangguan 

perkembangan yang berbeda-beda, tergantung pada fase perkembangan yang 

dialami di setiap usia anak (Fadhli, 2010). Dikatakan bahwa sekitar 22% anak 

prasekolah mengalami problem emosi dan perilaku. (Soetjiningsih dan Ranuh, 

2015). Hal ini berarti usia anak prasekolah termasuk usia yang berpotensi 

mengalami gangguan perkembangan, salah satunya adalah masalah emosi dan 

perilaku yang termasuk pada aspek perkembangan personal sosial. Terbukti 

berdasarkan data hasil penelitian bahwa gangguan perkembangan pada aspek 

personal sosial pada anak prasekolah, terutama di Kelurahan Pacar Keling, 

terhitung cukup tinggi.  

6.3 Hubungan Lama Menonton Televisi dan Perkembangan Personal 

Sosial 

 Tidak banyak penelitian sebelumnya yang mengaitkan atau mencari 

hubungan antara lama menonton televisi dengan perkembangan personal sosial 

anak khususnya pada usia prasekolah. Sesuai dengan hasil data penelitian pada 

tabel 5.5, sebagian besar anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling menonton 

televisi selama ≤2 jam/hari. Meskipun lama waktu tersebut merupakan durasi yang 

masih berada pada ambang batas rekomendasi AAP, akan tetapi jumlah terbesar 

mereka yang mengalami gangguan pada perkembangan personal sosialnya justru 

dialami oleh anak-anak yang masuk pada kelompok lama menonton televisi yang 
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lebih sedikit ini, yaitu 61,4% dari total 44 anak yang mengalami gangguan 

perkembangan. 

Setelah dilakukan uji statistik Chi-square (χ2) menggunakan SPSS 23, 

didapatkan nilai p=1,00 > α=0,05. Hasil uji hubungan Contingency Coeffisient pun 

sangat rendah yaitu senilai 0,13. Nilai tersebut mengandung arti bahwa kedua 

variabel penelitian yang diuji yaitu lama menonton televisi dan perkembangan 

personal sosial, tidak memiliki hubungan yang signifikan karena nilai uji statistik p 

lebih besar dari α dan nilai C yang sangat rendah. Tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara kedua variabel ini berarti bahwa H0 diterima. 

 Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Agustina dan Junitalius (2011) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara lama menonton televisi dengan perkembangan personal sosial 

yang melibatkan 30 anak prasekolah di Malang dan ditunjukkan dengan nilai 

p=0,046 (CI=95%). Hal senada juga diungkapkan oleh Hernawati dan Palapah 

(2011) bahwa anak-anak dengan latar belakang keluarga yang membatasi 

penggunaan konsumsi televisi mengalami perkembangan personal sosial yang lebih 

baik daripada mereka yang sangat bergantung pada televisi. 

 Penelitian-penelitian yang menghubungkan antara aktifitas menonton 

televisi (termasuk lama menonton) dan usia anak terhadap hasil perkembangannya 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Mistry et al 

(2007) mendukung hasil penelitian ini. Dijelaskan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang jelas antara lama menonton televisi yang berlebihan (>2jam/hari) dengan 

kemampuan sosial pada anak usia tiga tahun apabila pola lama menonton televisi 

ini berubah-ubah (tidak berlebihan) pada  saat anak berusia lima tahun. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN LAMA MENONTON ... LUTHFI DWI RAHMAWATI



62 
 

 

Penelitian lainnya yang mendapati hasil serupa dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Zimmerman dan Christakis (2005) yang menunjukkan tidak adanya 

hubungan antara lama menonton televisi dengan hasil perkembangan kognitif anak 

usia prasekolah. Hubungan negatif antara keduanya justru ditemukan berdasarkan 

usia pertama kali anak menonton televisi. Antari dan Djauhar (2011) juga 

menyampaikan bahwasanya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara  lama 

menonton televisi dengan perkembangan kognitif anak playgroup. Hal senada juga 

disampaikan pada hasil penelitian Takeuchi et al (2015) bahwa lama waktu yang 

dihabiskan anak saat menonton televisi tidak berpengaruh terhadap perubahan 

struktur otak yang diasosiasikan dengan kemampuan kognitif. 

Variabel terikat pada kedua penelitian tersebut pada paragraf di atas 

sejatinya adalah perkembangan kognitif dan bukan perkembangan personal sosial 

anak. Namun, berdasarkan teori Soetjiningsih dan Ranuh (2015), perkembangan 

personal sosial merupakan aspek perkembangan yang tercakup di dalam 

perkembangan kognitif anak. Perkembangan personal sosial anak prasekolah usia 

3-5 tahun merupakan bagian dari fase perkembangan kognitif anak pada tahap 

praoperasional. 

Tidak adanya hubungan antara kedua variabel utama penelitian ini 

kemungkinan disebabkan oleh adanya banyak faktor lain yang mempengaruhi 

perkembangan personal sosial anak. Bukan hanya dari segi aspek psikososial saja 

(televisi masuk di dalam sub aspek stimulasi sensorik), tetapi juga terdapat aspek 

biologis, fisik, dan keluarga yang berperan pada perkembangan anak (Soetjiningsih 

dan Ranuh, 2015).  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin anak 

berpengaruh terhadap perkembangan personal sosialnya. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji statistik usia terhadap perkembangan personal sosial anak dengan 

nilai p=0,034<α=0,05 dan nilai C=0,283 serta hasil uji statistik jenis kelamin 

terhadap perkembangan personal sosial dengan nilai p=0,011<α=0,05 dan nilai 

C=0,244.  Keduanya menunjukkan adanya hubungan antara usia dan jenis kelamin 

anak terhadap perkembangan personal sosialnya, meskipun nilai kekuatan 

hubungan yang didapatkan antara variabel terhitung rendah (C rendah= 0,20-0,39). 

Sebagaimana penelitian Cillero dan Jago (2010) yang menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang terbukti berpengaruh atau berhubungan terhadap aktifitas menonton 

layar elektronik termasuk televisi adalah usia, suku/ras, kondisi sosioekonomi, 

kecenderungan menonton keluarga, dan aturan orangtua. 

Usia dan jenis kelamin merupakan faktor biologis yang berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang anak. Dikatakan bahwa anak laki-laki lebih sering sakit 

dibandingkan anak perempuan, namun belum diketahui secara pasti mengapa 

demikian. Selain itu, usia berpengaruh dimana masa balita merupakan dasar 

pembentukan kepribadian anak (Soetjiningsih dan Ranuh, 2015).   

 Terlepas dari ada tidaknya hubungan antara lama menonton televisi dengan 

perkembangan personal sosial, perlu ditegaskan bahwa lama menonton televisi 

pada anak prasekolah tetap harus dibatasi sebagai salah sau upaya pencegahan 

terhadap adanya gangguan pada perkembangan anak. Pernyataan rekomendasi 

AAP untuk membatasi jumlah konsumsi televisi pada anak maksimal dua jam/hari 

ditetapkan sebagai pernyataan resmi mengingat banyaknya dampak negatif yang 

mengiringi kebiasaan lama menonton televisi yang berlebihan. Dampak yang 
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dimaksud adalah obesitas (AAP, 2011; Braithwaite et al, 2013; Peck et al, 2015), 

gangguan tidur atau berkurangnya durasi tidur anak (Nuutinen et al, 2013; Cespedes 

et al, 2014; Marinelli et al, 2014), masalah perilaku (Robertson et al, 2013; Yousef 

et al, 2014), gangguan pemusatan perhatian (Jolin dan Weller, 2011), hiperaktifitas 

(Ansari dan Crosnoe, 2016), diabetes tipe-2 (Grontved dan Hu, 2011), dan resiko 

hipertensi pada anak (Gopinath et al, 2011). 

 Selain lama menonton televisi, perkembangan personal sosial anak 

prasekolah juga perlu diperhatikan berkaca dari tingginya persentase hasil 

penelitian yang ditemukan di Kelurahan Pacar Keling. Hal ini sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa hubungan interpersonal pada perkembangan awal adalah 

salah satu dari sekian banyak hal yang lebih kritis daripada perkembangan 

selanjutnya, yang mana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial 

(Soetjiningsih dan Ranuh, 2015). Oleh sebab itu, pada masa kritis anak usia dini 

(termasuk usia prasekolah), penting untuk dilakukan deteksi dini tumbuh kembang 

agar dapat diketahui hasil perkembangan dan dapat dilakukan intervensi atau 

stimulasi yang sesuai untuk mendapatkan hasil tumbuh kembang yang optimal 

(Kemenkes RI, 2013). 

 Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak terkajinya seluruh data yang 

melibatkan kegiatan anak terkait menonton media layar elektronik selain televisi, 

misalnya gadget, video games, dan lain-lain. Selain itu, tidak terdapat data yang 

membandingkan antara waktu yang dihabiskan anak dalam menonton televisi 

dengan waktu yang dihabiskan anak dalam bermain sosial dengan teman-temannya 

maupun bermain secara interaktif lainnya sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Gopinath et al (2011) dan Yousef et al (2014). Kekurangan lainnya adalah 
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terdapat pada instrumen penelitian berupa kuesioner lama menonton televisi 

dimana tidak terdapat batasan yang jelas mengenai definisi lama menonton televisi 

sehingga kurang terdapat banyak bias. Kemudian pada penilaian KPSP, proses 

pengumpulan data melalui wawancara umumnya dilakukan kepada orangtua anak 

sebagai pengasuh responden. Pada dasarnya, hasil penilaian bergantung pada 

jawaban orang tua, terutama pada aspek personal sosial dimana hampir semua 

pertanyaan terkait aspek personal sosial hanya mengandalkan jawaban orangtua. 

Seharusnya proses wawancara dilakukan langsung kepada anak atau melalui 

orangtua yang menanyakan langsung kepada anak mereka dan bukan langsung dari 

jawaban orangtua. 
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

7.1.1 Lama menonton televisi anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling adalah 

≤2 jam/hari, sesuai dengan rekomendasi AAP. 

7.1.2 Hasil penilaian perkembangan personal sosial anak prasekolah di Kelurahan 

Pacar Keling menunjukkan 37% dari total keseluruhan responden 

mengalami gangguan perkembangan. 

7.1.3 Lama Menonton Televisi pada anak prasekolah di Kelurahan Pacar Keling 

tidak berhubungan langsung dengan hasil perkembangan personal 

sosialnya, namun usia dan jenis kelamin anak didapati berhubungan 

terhadap perkembangan personal sosial anak. 

7.2  Saran 

7.1.2 Saran bagi Institusi Pendidikan Anak Prasekolah 

Tingginya persentase anak yang mengalami gangguan perkembangan 

personal sosial yang mencapai sepertiga lebih dari total responden menunjukkan 

bahwa diperlukan perhatian yang lebih pada aspek perkembangan ini. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan antara usia dan jenis kelamin anak 

dengan perkembangan personal sosialnya. Hal ini bisa menjadi dasar informasi 

untuk para pengajar di tingkat pendidikan anak prasekolah bahwa perkembangan 

personal sosial juga perlu diperhatikan dengan mengajarkan anak berbagai 

pendidikan interaktif yang berhubungan dengan kemandirian dan bersosialisasi. 
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7.2.2 Saran bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lama menonton televisi dan anak 

prasekolah, kekurangan yang terjadi pada penelitian ini tidak terjadi lagi. Terlepas 

dari variabel bebas lama menonton televisi yang tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat perkembangan personal sosial anak prasekolah, kemungkinan 

adanya faktor lain yang mampu memengaruhi perkembangan personal sosial juga 

harus diwaspadai sehingga penelitian ke depan bisa lebih baik dan bermanfaat. 

7.2.3 Saran bagi Profesi 

Mengetahui dan memahami informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam perkembangan anak prasekolah adalah salah dari sekian 

banyak tugas bidan. Dengan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan anak, 

bidan sebagai mitra perempuan mampu memberikan informasi yang tepat dan 

bermanfaat bagi orangtua dalam mengasuh anak sehingga anak bisa tumbuh dan 

berkembang dengan optimal terutama pada aspek perkembangan personal sosial. 
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Lampiran 1 

Lembar Pengumpul Data 

Responden Lama Menonton Perkemb. PS 

1 1 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 2 

7 2 2 

8 1 2 

9 1 2 

10 2 2 

11 1 2 

12 1 2 

13 1 1 

14 1 2 

15 1 2 

16 1 2 

17 1 1 

18 2 1 

19 1 2 

20 1 1 

21 2 2 

22 1 1 

23 2 2 

24 1 2 

25 1 1 

26 1 1 

27 1 1 

28 1 2 

29 1 1 

30 1 2 

31 1 1 

32 2 1 

33 1 2 

34 2 1 

35 2 1 

36 2 1 

37 1 2 

38 1 2 

39 1 1 

40 2 1 

 

 

 

Responden Lama Menonton Perkemb. PS 

41 1 2 

42 1 1 

43 1 1 

44 2 2 

45 2 1 

46 1 2 

47 2 2 

48 2 1 

49 1 1 

50 1 2 

51 2 1 

52 1 1 

53 1 1 

54 1 1 

55 1 1 

56 1 1 

57 2 1 

58 1 1 

59 2 1 

60 1 1 

61 2 1 

62 1 1 

63 2 2 

64 2 2 

65 1 1 

66 2 1 

67 2 1 

68 1 2 

69 1 1 

70 1 1 

71 1 2 

72 1 1 

73 1 1 

74 2 1 

75 1 2 

76 2 2 

77 1 1 

78 1 2 

79 2 1 

80 2 1 
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Responden Lama Menonton Perkemb. PS 

81 2 2 

82 1 1 

83 2 2 

84 2 1 

85 1 1 

86 1 1 

87 2 1 

88 1 1 

89 2 1 

90 1 1 

91 1 1 

92 2 1 

93 1 1 

94 2 1 

95 2 1 

96 1 1 

97 1 1 

98 1 1 

99 2 1 

100 1 2 

101 2 2 

102 2 2 

103 2 2 

104 1 2 

105 1 1 

106 2 1 

107 1 1 

108 1 2 

109 1 1 

110 2 1 

111 1 1 

112 2 2 

113 2 2 

114 1 1 

115 2 2 

116 1 2 

117 1 2 

118 2 1 

119 1 1 

 

 

 

Keterangan: 

a) Lama Menonton (Televisi) 

1= ≤2 jam/hari 

2= >2 jam/hari 

b) Perkembangan PS (Personal Sosial) 

1= normal 

2= terganggu 
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Lampiran 2 
A. LAMA MENONTON TV DAN PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Lama Menonton TV * 

Perkemb. Personal Sosial 
119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

 
Lama Menonton TV * Perkemb. Personal Sosial Crosstabulation 

 
Perkemb. Personal Sosial 

Total Normal Terganggu 

Lama Menonton TV ≤2 jam/hari Count 47 27 74 

% within Perkemb. Personal 

Sosial 
62,7% 61,4% 62,2% 

>2 jam/hari Count 28 17 45 

% within Perkemb. Personal 

Sosial 
37,3% 38,6% 37,8% 

Total Count 75 44 119 

% within Perkemb. Personal 

Sosial 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,020a 1 ,887   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,020 1 ,888   
Fisher's Exact Test    1,000 ,520 

Linear-by-Linear 

Association 
,020 1 ,888   

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,64. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Nominal by 

Nominal 

Contingency 

Coefficient 
,013   ,887 

Interval by Interval Pearson's R ,013 ,092 ,140 ,889c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,013 ,092 ,140 ,889c 

N of Valid Cases 119    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
 

B. USIA ANAK DENGAN PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL 

Usia Anak * Perkembangan Personal Sosial Crosstabulation 

 
Perkembangan Personal Sosial 

Total Normal Terganggu 

Usia Anak 36-41 bulan Count 15 2 17 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
20,0% 4,5% 14,3% 

42-47 bulan Count 8 11 19 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
10,7% 25,0% 16,0% 

48-53 bulan Count 17 13 30 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
22,7% 29,5% 25,2% 

54-59 bulan Count 27 11 38 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
36,0% 25,0% 31,9% 

60-65 bulan Count 8 7 15 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
10,7% 15,9% 12,6% 

Total Count 75 44 119 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,381a 4 ,034 

Likelihood Ratio 11,111 4 ,025 

Linear-by-Linear Association ,461 1 ,497 

N of Valid Cases 119   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,55. 
 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,283 ,034 

N of Valid Cases 119  

 

C. JENIS KELAMIN DENGAN PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL 

Jenis Kelamin * Perkembangan Personal Sosial Crosstabulation 

 
Perkembangan Personal Sosial 

Total Normal Terganggu 

Jenis Kelamin Laki-Laki Count 25 26 51 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
33,3% 59,1% 42,9% 

Perempuan Count 50 18 68 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
66,7% 40,9% 57,1% 

Total Count 75 44 119 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,513a 1 ,006   
Continuity Correctionb 6,498 1 ,011   
Likelihood Ratio 7,521 1 ,006   
Fisher's Exact Test    ,008 ,005 

Linear-by-Linear Association 7,449 1 ,006   
N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,86. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,244 ,006 

N of Valid Cases 119  

 

D. PEKERJAAN AYAH DENGAN PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL 

Pekerjaan Ayah * Perkembangan Personal Sosial Crosstabulation 

 
Perkembangan Personal Sosial 

Total Normal Terganggu 

Pekerjaan Ayah PNS dan lainnya Count 5 0 5 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
6,7% 0,0% 4,2% 

Wiraswasta Count 70 44 114 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
93,3% 100,0% 95,8% 

Total Count 75 44 119 

% within Perkembangan 

Personal Sosial 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,062a 1 ,080   
Continuity Correctionb 1,630 1 ,202   
Likelihood Ratio 4,744 1 ,029   
Fisher's Exact Test    ,156 ,095 

Linear-by-Linear Association 3,036 1 ,081   
N of Valid Cases 119     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,158 ,080 

N of Valid Cases 119  

 

E. PENDIDIKAN IBU DENGAN PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL 

Pendidikan Ibu * Perkembangan Personal Sosial Crosstabulation 

 
Perkembangan Personal Sosial 

Total Normal Terganggu 

Pendidikan Ibu Tidak bersekolah-SD Count 5 8 13 

% within 

Perkembangan 

Personal Sosial 

6,7% 18,2% 10,9% 

SMP/sederajat Count 8 8 16 

% within 

Perkembangan 

Personal Sosial 

10,7% 18,2% 13,4% 

SMA/sederajat dan 

diatasnya 

Count 62 28 90 

% within 

Perkembangan 

Personal Sosial 

82,7% 63,6% 75,6% 

Total Count 75 44 119 

% within 

Perkembangan 

Personal Sosial 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,859a 2 ,053 

Likelihood Ratio 5,698 2 ,058 

Linear-by-Linear Association 5,741 1 ,017 

N of Valid Cases 119   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,81. 
 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,217 ,053 

N of Valid Cases 119  
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Lampiran 3 

JADWAL KEGIATAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN FK UNAIR TAHUN AJARAN 2015/2016 

Ket Ag Sep-15 Okt-15 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Jun-16 Juli-16 

 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Peminata
n skripsi 

                                                        

Pembeka
lan pra 
skripsi 

                                                        

Proses 
pembimb
ingan dan 
penyusun
an usulan 
penelitia
n 

                                                        

Penyerah
an usulan 
penelitia
n ke 
penguji 

                                                        

Ujian & 
revisi 
usulan 
peneliian 

                                                        

Penelitia
n & 
Pembaha
san 

                                                        

Ujian & 
Revisi 
Skripsi 

                                                        

Penyerah
an skripsi 
& artikel 
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Lampiran 4 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN 

Jl. Mayjen prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. 031-5020251, 5030252-3 psw 161 Fax : 
031-5022472 

 
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(Informed for Consent) 

Kepada Yth. 
Orang Tua/Pengasuh Siswa 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya akan melakukan penelitian dengan 
judul “Hubungan Lama Menonton Televisi dengan Perkembangan Personal Sosial Anak 
Prasekolah di Kelurahan Pacar Keling”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 
mengenai berapa lama waktu yang dihabiskan anak prasekolah dalam menonton televisi dan 
mencari keterkaitannya dengan aspek perkembangan personal sosial anak. 

Lembar permohonan ini untuk mengajukan permohonan kepada orang tua/pengasuh 
anak prasekolah  agar berkenan untuk berpartisipasi dalam penelitian saya. Penelitian ini tidak 
membahayakan Bapak/Ibu sebagai orang tua/pengasuh dan juga anak sebagai obyek penelitian. 
Tidak akan dilakukan intervensi atau  tindakan apapun (tidak ada resiko fisik) kepada orang 
tua/pengasuh atau anak dalam penelitian ini. Orang tua hanya diminta menjawab beberapa 
pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan berpedoman pada kuisioner. Saya mohon 
ketersediaan Bapak/Ibu meluangkan sedikit waktu untuk berperan serta dan berpartisipasi 
dalam penelitian ini.  

Manfaat penelitian ini untuk Bapak/Ibu sebagai orang tua/pengasuh adalah 
mendapatkan informasi tentang lama menonton televisi yang tepat bagi anak prasekolah dalam 
kaitannya dengan perkembangan aspek personal sosial anak. Dengan diperolehya informasi 
ini, maka orang tua akan bisa lebih bijak dalam menentukan lama konsumsi televisi dan 
mengawasi kegiatan anak dalam menonton televisi agar tidak menghambat perkembangan 
anak. 

Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan terkait penelitian ini akan dijamin 
kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya akan digunakan untuk pengembangan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Bukti ketersedian menjadi responden dalam penelitian ini 
mengharuskan Bapak/Ibu untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. 
Atas partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 
Surabaya, April 2016 

 Responden             Peneliti 

 

........................................          Luthfi Dwi Rahmawati 
     NIM. 011211232005 
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Lampiran 5 
 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN 
Jl. Mayjen prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. 031-5020251, 5030252-3 

psw 161 Fax : 031-5022472 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(Informed Consent) 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

Menyatakan bersedia menjadi subyek responden dengan jujur, dalam 

keadaan sadar dan tidak ada paksaan dalam penelitian dari: 

Nama  : Luthfi Dwi Rahmawati 

NIM  : 011211232005 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Bermaksud melakukan penelitian berjudul “Hubungan Lama Menonton 

Televisi dengan Perkembangan Personal Sosial Anak Prasekolah di Kelurahan 

Pacar Keling”. Kerahasiaan dan anonimitas dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Saya 

telah diberi penjelasan mengenai hal tersebut di atas dan telah diberi kesempatan 

untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan 

jawaban yang jelas dan benar. 

Dengan ini saya meyatakan secara sukarela tanpa ada paksaan untuk ikut 

sebagai responden dalam penelitian ini dan akan menjawab pertanyaan penelitian 

dengan sebenarnya. 

Surabaya, .......................... 2016 

Saksi       Responden 

 

 

(..................................)    (.......................................) 
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Lampiran 6  
KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN LAMA MENONTON TELEVISI 

DENGAN PERKEMBANGAN PERSONAL SOSIAL ANAK PRASEKOLAH  

 

Tanggal Pemeriksaan : ......................... 2016 (diisi oleh peneliti) 

[IDENTITAS RESPONDEN] 

A. Identitas Anak 
No Responden  : .......................... (diisi oleh peneliti) 
TTL   : ...................... , ................................ 
Usia   : .......... tahun, .......... bulan 
Jenis Kelamin  : L / P*) lingkari salah satu 
BB Lahir   : .......... gram 

B. Identitas Orang Tua 
Usia Ibu  : .......... tahun 
Pendidikan : ............................... 
Pekerjaan  : ............................... 
Alamat  : ............................... 

Usia Ayah : .......... tahun 
Pendidikan : ............................... 
Pekerjaan  : ............................... 
No. Telepon : ...............................

Jumlah anak :................................ 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda [ √ ] pada jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda saat ini. Dan isilah titik-
titik pertanyaan yang bersifat terbuka. 

1. Apakah anak pernah menonton televisi? 
 Tidak pernah 
 Pernah 

2. Jika pernah menonton televisi, sejak usia berapa anak menonton televisi? 
□ < 2 tahun 
□ 2-3 tahun 
□ >3 tahun 

3. Seberapa sering anak menonton televisi? (pilih salah satu) 
 1 hari/minggu 
 2 hari/minggu 
 3 hari/minggu 
 4 hari/minggu 

 5 hari/minggu 
 6 hari/minggu 
 Setiap hari 

4. Berapa lama waktu yang dihabiskan anak untuk menonton televisi dalam sehari? 
................jam...............menit/hari 

5. Acara televisi apa yang sering ditonton anak? (bisa pilih >1) 
 Kartun/animasi. Sebutkan:......................................... 
 Sinetron  Sebutkan:......................................... 
 Lainnya (musik dll) Sebutkan:......................................... 

6. Apakah anak menonton televisi dengan pengawasan orang tua? 
 Tidak pernah 
 Jarang 
 Selalu 
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7. Apakah orang tua menentukan acara yang ditonton anak? 
□ Tidak pernah 
□ Jarang 
□ Selalu  

8. Apakah orang tua mengetahui pengaruh menonton televisi terhadap anak? 
 Tidak tahu 
 Tahu,sebutkan....................................................................

9. Apakah ada sikap/perilaku yang ditiru oleh anak setelah menonton televisi? 
□ Ya, sebutkan....................................................................... 
□ Tidak 
□ Tidak tahu 

10. Ketika anak menonton televisi, apa respon yang diberikan anak terhadap lingkungan 
sekitar? (bisa pilih >1) 
 Tidak peduli dengan lingkungan sekitar 
 Tidak menoleh ketika dipanggil 
 Tidak menjawab ketika diajak bicara 
 Jarang/malas bermain bersama teman-temannya 
 Marah ketika diganggu atau disuruh mematikan televisi 
 Malas makan dan/atau minum susu 
 Respon positif misalnya lebih senang bercerita 
 Lainnya, sebutkan................................................................. 

11. Apakah anak memiliki motivasi belajar yang tinggi? 
□ Ya, alasan............................................................................... 
□ Tidak, alasan........................................................................... 

12. Apakah orangtua menerapkan ganjaran/hadiah dan hukuman kepada anak? 
□ Ya, alasan............................................................................... 
□ Tidak, alasan........................................................................... 

13. Apakah anak mempunyai kelompok teman sebaya di lingkungannya? 
□ Ya, anak saya mempunyai beberapa teman sebaya 
□ Tidak, anak saya suka menyendiri 

14. Apakah anak mengalami pengucilan pergaulan, gagap, dan atau nafsu makan menurun? 
□ Ya, alasan............................................................................... 
□ Tidak 

15. Apakah orangtua berlaku adil tanpa memanjakan anak? 
□ Ya  
□ Tidak, alasan............................................................................... 

16. Bagaimana kualitas interaksi anak dan orangtua? 
□ Orangtua dan anak bersikap terbuka, saling bercerita 

 □ Salah satu atau kedua pihak (orangtua dan anak) bersikap tertutup. 
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Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) pada Anak Usia 36 Bulan 

 

1. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa 
bantuan/petunjuk? 

Gerak halus Ya Tidak 

2. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus 
yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan 
ukuran 2,5 – 5 cm. 

Gerak halus Ya Tidak 

3. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti 
“minta minum”, “mau tidur”? “Terimakasih” dan “Dadag” tidak 
ikut dinilai. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

4. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar ini tanpa 
bantuan? 

 
(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai). 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

5. Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada anda 
dari jarak 1,5 meter? 

Gerak kasar Ya Tidak 

6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 
telunju atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini : 
“Letakkan kertas ini di lantai”. 
“Letakkan kertas ini di kursi”. 
“Berikan kertas ini pada ibu”. 
Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah tadi? 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

7. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. 
Suruh anak menggambar garis lain di samping garis ini. 
Jawab YA bila ia menggambar garis seperti ini: 

 
Jawab TIDAK bila ia menggambar garis seperti ini : 

 

Gerak halus Ya Tidak 

8. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 
dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua 
kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? 

Gerak kasar Ya Tidak 

9. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

10. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 
meter? 

Gerak kasar Ya Tidak 
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Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) pada Anak Usia 42 Bulan 

 

1. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

2. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 
meter? 

Gerak kasar Ya Tidak 

3. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya 
denga baik sehingga anda tidak perlu mengulanginya? 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

4. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu 
tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 
kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 
detik atau lebih? 

Gerak kasar Ya Tidak 

5. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 
dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua 
kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? 

Gerak kasar Ya Tidak 

6. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh 
anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. 
Dapatkah anak menggambar lingkaran? 

 
Jawab : Ya 
 

 
Jawab : TIDAK 

Gerak halus Ya Tidak 

7. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang 
lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan 
ukuran 2,5 – 5 cm. 

Gerak halus Ya Tidak 

8. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan 
lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

9. Dapatkah anak menggunakan celana panjang, kemeja, baju atau 
kaos kaki tanpa dibantu? (Tidak termasuk memasang kancing, 
gesper atau ikat pinggang). 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 
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Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) pada Anak Usia 48 Bulan 

 

1. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 
meter? 

Gerak kasar Ya Tidak 

2. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya 
denga baik sehingga anda tidak perlu mengulanginya? 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

3. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu 
tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 
kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 
detik atau lebih? 

Gerak kasar Ya Tidak 

4. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak 
dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua 
kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? 

Gerak kasar Ya Tidak 

5. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh 
anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. 
Dapatkah anak menggambar lingkaran? 

 
Jawab : Ya 
 

 
Jawab : TIDAK 

Gerak halus Ya Tidak 

6. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang 
lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan 
ukuran 2,5 – 5 cm. 

Gerak halus Ya Tidak 

7. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan 
lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

8. Dapatkah anak menggunakan celana panjang, kemeja, baju atau 
kaos kaki tanpa dibantu? (Tidak termasuk memasang kancing, 
gesper atau ikat pinggang). 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

9. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? 
Jawab TIDAK jika ia hanya menyebut segabian namanya atau 
ucapannya sulit dimengerti. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 
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Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) pada Anak Usia 54 Bulan 

1. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain 
tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan ukuran 2,5 – 5 
cm. 

Gerak halus Ya Tidak 

2. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan lain 
dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

3. Dapatkah anak menggunakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki 
tanpa dibantu? (Tidak termasuk memasang kancing, gesper atau ikat 
pinggang). 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

4. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab 
TIDAK jika ia hanya menyebut segabian namanya atau ucapannya sulit 
dimengerti. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

5. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali 
mengulangi pertamyaan. 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?” .................... 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?” .................... 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?” .................... 
Jawab YA bila anak menjawab ke 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan 
dengan gerakan atau isyarat. 
Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah “menggigil”, “pakai mantel” 
atau “masuk ke dalam rumah”. 
Jika lapar, jawaban yang benar adalah “makan”. 
Jika lelah, jawaban yang benar adalah “mengantuk”, “tidur”, 
“berbaring/tidur-tiduran”, “istirahat” atau “diam sejenak”. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

6. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

7. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan 
caranya dan ber anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia 
mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau lebih? 

Gerak kasar Ya Tidak 

8. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata “lebih 
panjang”. 
Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. 
Tanyakan “Mana garis yang lebih panjang?” 
Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak 
menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. 
Setelah anak menujuk, putar lembar ini lagi dan ulangi 
pertanyaan tadi. 
Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 
3 kali dengan benar? 

Gerak halus Ya Tidak 

9. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, suruh 
anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. 
Berikan 3 kali kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? 

 
Jawab : Ya 

 
Jawab : Tidak 

Gerak halus Ya Tidak 

10. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan 
telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini : 
“Letakkan kertas ini di atas lantai”. 
“Letakkan kertas ini di bawah kursi”. 
“Letakkan kertas ini di depan kamu”. 
“Letakkan kertas ini di belakang kamu”. 
Jawab YA hanya jika anak mengerti arti “di atas”, “di bawah”, “di depan” 
dan “di belakang”. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 
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Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) pada Anak Usia 60 Bulan 

 

1. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali 
mengulangi pertamyaan. 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?” .................... 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?” .................... 
“Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?” .................... 
Jawab YA bila anak menjawab ke 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan dengan 
gerakan atau isyarat. 
Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah “menggigil”, “pakai mantel” atau 
“masuk ke dalam rumah”. 
Jika lapar, jawaban yang benar adalah “makan”. 
Jika lelah, jawaban yang benar adalah “mengantuk”, “tidur”, “berbaring/tidur-
tiduran”, “istirahat” atau “diam sejenak”. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

2. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

3. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan 
ber anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan 
keseimbangan dalam waktu 6 detik atau lebih? 

Gerak kasar Ya Tidak 

4. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata “lebih panjang”. 
Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. 
Tanyakan “Mana garis yang lebih panjang?”  
Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak menunjuk, 
putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. Setelah anak menujuk, 
putar lembar ini lagi dan ulangi pertanyaan tadi. 
Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali 
dengan benar? 

Gerak halus Ya Tidak 

5. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, suruh anak 
menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali 
kesempatan. 
Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?  

 
Jawab : Ya 
 

 
Jawab : Tidak 

Gerak halus Ya Tidak 

6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau 
mata pada saat memberikan perintah berikut ini : 
“Letakkan kertas ini di atas lantai”. 
“Letakkan kertas ini di bawah kursi”. 
“Letakkan kertas ini di depan kamu”. 
“Letakkan kertas ini di belakang kamu”. 
Jawab YA hanya jika anak mengerti arti “di atas”, “di bawah”, “di depan” dan “di 
belakang”. 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

7. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis atau 
menggelayut pada anda) pada saat anda meninggalkannya? 

Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 

8. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak : 
“Tunjukkan segi empat merah” 
“Tunjukkan segi empat kuning” 
“Tunjukkan segi empat biru” 
“Tunjukkan segi empat hijau”  
 
 
Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 

Bicara dan 
bahasa 

Ya Tidak 

9. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan 
(lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia dapat melompat 2 – 3 
kali dengan satu kaki? 

Gerak kasar Ya Tidak 

10. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Sosialisasi & 
kemandirian 

Ya Tidak 
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Lampiran 7
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Lampiran 8
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Lampiran 9

 

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN LAMA MENONTON ... LUTHFI DWI RAHMAWATI



97 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN LAMA MENONTON ... LUTHFI DWI RAHMAWATI


	1 SAMPUL DALAM
	2 PRASARAT GELAR
	3 SURAT PERNYATAAN
	4 LEMBAR PERSETUJUAN
	5 LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI
	6 LEMBAR PENGESAHAN
	7 MOTTO
	8 UCAPAN TERIMA KASIH
	9 ABSTRAK
	10 ABSTRACT
	11 DAFTAR ISI
	12 DAFTAR TABEL
	13 DAFTAR GAMBAR
	14 DAFTAR LAMPIRAN
	15 DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
	16 BAB 1 PENDAHULUAN
	17 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	18 BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	19 BAB 4 METODE PENELITIAN
	20 BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
	21 BAB 6 PEMBAHASAN
	22 BAB 7 PENUTUP
	23 DAFTAR PUSTAKA
	24 LAMPIRAN

