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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan 

kompetensi pengasuhan orangtua dalam melakukan pendampingan penggunaan 
gadget pada anak usia prasekolah yang telah memperoleh intervensi pelatihan 
Parenting di Era Digital di KB/TK IT Wildani II Surabaya. Penelitian ini lebih 
difokuskan kepada orangtua karena pada anak usia prasekolah, peran orangtua 
dalam melakukan pengasuhan pendampingan penggunaan gadget masih yang 
utama.  

Penelitian ini adalah penelitian quasy eksperimental dengan desain 
eksperimen one group pretest-posttest design. Subjek penelitian ini berjumlah 12 
orang wali murid (orangtua) di KB/TKIT Wildani II Surabaya. Alat pengumpulan 
data pada penelitian ini berhubungan dengan evaluasi kompetensi pengasuhan 
dalam melakukan pendampingan penggunaan gadget pada anak usia prasekolah 
yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku 
(skill) untuk peserta pelatihan “Parenting di Era Digital” dalam hal ini orangtua. 
Validitas alat ukur ini adalah validitas isi dengan reliabilitas untuk alat ukur aspek 
pengetahuan 0,703, sedangkan reliabilitas untuk alat ukur aspek perilaku 
(Interater) adalah 0,67 & 0,704. Data dianalisa dengan menggunakan Wilcoxon 
Signed Rank Test 

Hasil analisa data terhadap skor subjek untuk aspek pengetahuan diperoleh 
nilai p sign sebesar 0,034, dengan taraf signifikansi < 0,05. Analisa data terhadap 
skor subjek untuk aspek perilaku diperoleh nilai p sign sebesar 0,002 dengan taraf 
signifikansi < 0,05. Sedangkan pada aspek sikap diperoleh nilai p sign sebesar 
0,003 dengan taraf signifikansi < 0,05. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan 
kompetensi pengasuhan pendampingan penggunaan gadget pada anak usia 
prasekolah orang tua  sebelum mengikuti pelatihan Parenting di Era Digital 
dengan sesudahnya di KB/TKIT Wildani II Surabaya. Dari perbedaan mean 
disebutkan bahwa setelah memperoleh intervensi pelatihan Parenting di Era 
Digital aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap kompetensi 
pengasuhan pendampingan penggunaan gadget meningkat.  
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