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ABSTRAK

UPAYA ORANG TUA MENGATASI PERILAKU BURUK ANAK DALAM 
MENONTON FILM KARTUN SPONGEBOB SQUARE PANTS 

DI LINGKUNGAN KEMILING KELURAHAN 
LANGKAPURA BARU DARUSALAM

Oleh :
Mubassimah Alkhoeriah

NPM : 1311010130

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan 
data primer sebagai sumber utama dan sumber data skunder sebagai sumber data 
pendukung. Sumber data yang akan dijadikan populasi adalah 10 anak dari usia 6-12 
tahun dan 8 orangtua di Lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru
Darusalam. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana data yang terkumpul kemudian di
analisis secara non stastitik. Yakni analisis untuk mengungkap gagasan pemikiran
tokok yang diteliti. Adapun tekhnik pelaksanaanya menggunakan taknik triangulasi 
(teknik pengumpulan data yang bermacam-macam), yang mengikuti tiga jalur
kegiatan yang terjadi secara simultan, yaitu ; Reduksi data, (penyajian data) display 
data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil upaya orangtua
mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton film kartun SpongeBob Square
Pants. Orangtua berperan penting dalam memelihara dan membesarkan anak-
anaknya. Upaya yang dilakukan oleh orangtua dalam mengatasi perilaku buruk anak
adalah salah satu kewajiban orangtua agar anak memiliki perilaku yang baik di dalam
kehidupan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana upaya  orangtua
mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton film kartun SpongeBob Square Pants 
di Lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam?”

Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan teori pedoman penilaian
upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton film kartun 
SpongeBob Square Pants yaitu: Orangtua memperkenalkan nilai  Islam, mengajak
anak berbicara, melibatkan anak ketika beribadah, membina hubungan baik dengan
anak, memberikan dorongan dengan rasa ingin tahu, membimbing anak dengan
belajar bahasa, meminimalkan ungkapan yang negatif yang didengar oleh anak, beri
kesempatan anak melakukan hah-hal positif, memahami perasaan anak dan
meluruskan perilaku negatif anak.  Hasil pedoman penilaian menunjukan bahwa
hanya sebagian orangtua melakukan upaya berdasarkan pedoman penilaian. Dalam
mengatasi perilaku buruk anak akan jauh lebih baik apabila upaya orangtua dilakukan
secara terus menerus sehingga anak memiliki perilaku yang lebih baik di dalam
kehidupan
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MOTTO

بسم اهللا الرحمن الرحيم

    

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung (Q.S Al-Qolam :4)1

                                                          
1 Depertemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemah, (Surabaya: Pusat Agung Harapan, 2006),

h. 68
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Televisi merupakan alat komunikasi massa yang banyak dipergunakan 

pada masa sekarang. Televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan

pembelajaran secara audio-visual dengan disertai unsur gerak. Media elektronik

seperti televisi yang seharusnya berfungsi sebagai media pendidikan, sebagai 

media informasi dan sebagai media hiburan.1Media mempunyai peran yang besar 

dalam perilaku anak, salah satu yang paling berbahaya adalah tayangan televisi 

yang tidak mendidik. Saat ini, hampir semua rumah mempunyai televisi, hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap anak-anak maupun dewasa, baik terhadap 

orang yang memiliki pengetahuan luas maupun yang memiliki pengetahuan 

terbatas. Anak pada umumnya cenderung menerima informasi yang ditayangkan 

di televisi yang terlihat realistis. Anak mampu mengingat materi tayangan dan 

menerima nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tanpa melakukan penyaringan 

terlebih dahulu.2

Masa anak-anak adalah masa dimana proses pertumbuhan berlangsung 

secara cepat. Anak menonton acara televisi tanpa pengawasan sangat berbahaya 

bagi perkembanganya, walaupun dampaknya tidak akan terlihat secara langsung, 

                                                
1SadimanArief .dkk,” media pendidikan”, (Jakarta, PT Raja GrfindoPersada, 2012), h.71
2Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, “Pendidikan Karakter”,(Jakarta, PT Bumi 

Aksara, 2016), Cet 1, h. 5
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namun jika kita cermati dampaknya bisa kita rasakan. Ketika muncul sifat peniru 

anak yang menganggap semua tayangan yang ia lihat adalah fakta, itu akan 

menyebabkan perubahan prilaku anak yang sangat fatal.3Anak-anak pada

permulaan perkembangan pada umumnya buruk perbuatan. Kemudian setelah

diajar dan bertambah tua dan pengalaman ia berubah dari suatu keadaan kepada

keadaan yang lain. Kemudian disuruhlah ia mengahafal cerita-cerita dan syair-

syair yang sesuai dengan kebiasaan dalam hidupnya dengan sopan.4

Pembentukan atau perkembangan perilaku anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang termasuk faktor intern yaitu 

herediter, umur dan jenis kelamin. Sedangkan yang termasuk faktor ekstern 

adalah lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan media masa.5

Lusi Nuryanti dalam bukunya Psikologi anak mengatakan, anak-anak akan

membentuk perilakunya dari mencontoh atau meniru apa yang dilihatnya sehari-

hari. Dalam hal ini maka orang-orang yang berada disekitar anak akan menjadi 

model (objyek yang ditiru). Model juga dapat berasal dari apa yang dilihat atau

didengar di televisi, radio danapa yang dibaca di media massa.6

Globalisasi komunikasi informasi yang seolah tak terbendung mengantar 

pada globalisasi budaya. Dominasi hiburan kerap menyeret anak-anak dalam 

                                                
3 Mahayoni, Anak Vs Medis “Kuasailah Media Sebelum Anak Anda Dikuasainya”. Jakarta, 

PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007, h. 15
4Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta, PT Pustaka Al HusnaBaru, 2004), 

h.316
5Elizabeth Hurlock,” Perkembangan Anak”, (Jakarta,PTGeloraAksaraPratama, 1978), cet 2, h. 

4
6LusiNuryanti,”Psikologi Anak, Indeks”,  Bandung, 2008, h. 17



3

keterlenaan. Televisi dianggab sebagai salah satu budaya populer. Berbagai 

tayangan dapat kita saksikan, tayangan untuk orang dewasa hingga anak-anak, 

berita, hiburan, dan pendidikan. Semakin berkembangnya jaman, semakin 

bertambah pula stasiun televisi dengan segmen-segmen tertentu yang menjadi 

pijakannya, seperti Metro TV yang cenderung menayangkan berita, SCTV 

dengan tayangan sinetronnya, dan Global TV yang lebih banyak menayangkan 

film kartun.Film kartun banyak digemari oleh anak-anak, hingga beberapa 

stasiun televisi menayangkannya pada pagi, siang, sore dan malam hari. 

Tayangan fulltime ini cukup mengkhawatirkan bagi beberapa pihak, terutama

orangtua. Dari berbagai program siaran televisi yang ada, peneliti mengambil

salah satu siaran televisi film anak atau kartun yaitu kartun SpongeBob Square 

Pants.

Film SpongeBob Square Pants ditayangkan di Global TV pada hari senin

sampai-jum’at pukul 05.00-0700 WIB dan dilanjutkan pada pukul 15.00-16.00 

WIB. Berdasarkan hasil Pra Survey pada tanggal 5 Maret 2017, dimana peneliti

mengadakan wawancara dengan anak-anak dan orangtua di Lingkungan

Kemiling, jalan Darussalam Gg. Pangkalan Kelurahan Langkapura Baru penulis

menanyakan seputar pengetahuan mengenai film kartun SpongeBob Square 

Pants yang selama ini di tayangkan di televisi.7

Hasil wawancara Minggu, 5 Maret 2017 Jam 09.00 s/d selesai peneliti

medapatkan informasi dari orangtua bahwa sering kali anak menjadi lupa waktu
                                                

7Pra-Survey, Tanggal 5 Maret 2017
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dan menunda salat ketika anak menonton film kartun SpongeBob Square Pants.

Disaa tanak bangun dari tidur anak lebih memilih untuk menghidupkan televisi

terlebih dahulu untuk menonton film yang disenanginya dan menjadikan

kebiasaan yang tidak baik untuk terus-menerus dilakukan. Anak-anak sering

malas dan terburu-buru dalam mempersiapkan peralatan sekolah, sering menunda

pekerjaan ketika orangtua memerintahkan sesuatu akibatnya anak suka

menjawab dengan perkataan yang tidak sopan. Mereka lebih memilih

menghabiskan film yang diidolakan seperti tayangan film SpongeBob Square 

Pants. Fenomena perilaku yang dilakukan anak-anak tersebut adalah karena

mereka sangat menyukai film kartun.8 Persoalan yang kemudian muncul adalah

para orangtua tidak sadar apabila menonton kartun SpongeBob Square Pants ini

dikosumsi secara terus-menerus baik melalui televisi, vcd, maupun media 

lainnya, maka lambat laun akan memberikan dampak pola pikir dan perilaku

anak, terutama anak-anak yang berusia 6-12 tahun.9

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa semua anak memang sangat

senang menonton film kartun Spongebob Square Pants bahkan mereka memang

benar-benar mengidolakannya. Mereka bukan hanya menonton film Spongebob

Square Pants melalui televisi setiap kalinya film Spongebob Square Pants 

ditayangkan tetapi mereka juga menonton dari koleksi kaset film SpongeBob

Square Pants dengan masing-masing episodenya. Dari hasil wawancara sebagian

                                                
8Wawancara  OrangTua,tanggal 5 Maret 2017
9Putra Syailendra, “Jika Anakku Seperti Doraemon”, (Jakarta, Pustaka Lusdyamura, 2010), 

h.44
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anak menceritakan tayangan film kartun SpongeBob Square Pants mengenai

SpongeBob Square Pants yang selalu bersahabat dengan Patrick. SpongeBob 

Square Pants yang selalu bermain dan menghabiskan waktunya bersama Patrick 

seperti bermain menangkap ubur-ubur sambil menjulurkan lidahnya, bermain-

main di tempat pembuangan sampah sambil menyayikan lagu. Patrick yang 

senang bermalas-malasan. SpongeBob Square Pants yang senang bermain

bersama Gerry di Bikini Bottom dengan berkata “aku bodoh” dan berlari-kesana-

kesini.Patrick yang senang bermalas-malasan. Plakton sering berniat jahat

mencuri  resep milik tuan Crabb. Squidward yang selalu memusuhi SpongeBob 

Square Pants. Dan sebagian anak menceritakan dan mengingat tayangan film 

spongeBob square pants yang diperankan oleh tokoh Patrick yang sering

menjulurkan lidahnya saat bermain bersama SpongeBob Square Pants 

menangkap ubur-ubur. Anak-anak yang mengingat adegan tersebut sering kali 

mereka meniru disaat mereka bermain bersama dan disaat berbicara bersama 

orang yang lebih tua. Berdasarkan dari hasil wawancara pengakuan anak

terhadap film kartun SpongeBob Square Pants mereka lebih mengingat tokoh

SpongeBob Square Pants dan Patrick dengan tingkahlakunya.

Perilaku yang merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri 

yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, menulis, membaca, bekerja dan sebagainya. Semua kegiatan 

atau aktivitas anak, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat 

diamati bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 
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stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku ini terjadi melalui proses adanya 

stimulus terhadap organisme.10 Disinilah letak peran orangtua terhadap 

pendidikan anak yaitu dengan memberikan pemahaman dengan kata-kata, 

berbuat dan bertindak. Selama anak belum dewasa, orangtua mempunyai peranan

pertama dan utama bagi anak-anaknya untuk membawa anak kepada perilaku 

yang baik. Anak-anak harus dibiasakan dengan hal-hal perilaku terpuji semenjak 

ia kecil. Contohnya seperti mengajarkan dan membiasakan anak untuk shalat, 

bersikap santun terhadap orang tua, bersikap sopan terhadap orang lain dan 

berbuat baik terhadap sesama. Orangtua harus dapa tmenjadi panutan dan jangan

menerapkan orientasi orangtua serba benar, memiliki privilege, dan menekankan

otoritas.11

Orangtua sangat berpengaruh dalam menumbuhkembangkan kepribadian

anak, orangtua sebagai pendidik adalah contoh nyata yang akan ditiru anak-anak

dalam membentuk kebiasaan hidup, yang secara langsung akan mewarnai

kepribadiannya. Orangtua tidak mungkin mengharapkan anak-anaknya

melakukan sesuatu yang dinilainya baik, dengan menyuruh dan

menganjurkannya saja sedangkan dirinya tidak melakukan.12 Orangtua

bertanggungjawab terhadap pemeliharaan pendidikan anak, maksudnya agar 

supaya mereka terhindar dari keturunan/generasi yang lemah dan bodoh di masa 

yang akan datang yang dijelaskandalam Q.S An-Nissa (4):9.

                                                
10Abdullah Idi, Safarina, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 91
11Mohammad Ali, Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik

(Bandung, Bumi Aksara), h. 96
12Shochib, Pola Asuh OrangTua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, h. 25
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Allah SWT Berfirman:

            

      

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan Perkataan yang benar.”13

Orangtua berkewajiban memelihara anak-anaknya dengan cara mendidik, 

menanamkan budipekerti yang baik, melalui keteladanan dari orangtuanya, dan 

juga berusaha memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin secara 

proporsional sesuai dengan tingkat perkembangan dan kondisi anak. Sudah 

menjadi keharusan bagi orangtua dan pendidik untuk bekerja bersama-sama 

memberikan kontribusi secara aktif dan positif dalam membentuk kualitas anak 

yang cerdas baik secara intelektual, emosional, maupun spiritualnya.

Upaya orangtua dalam mengatasi perilaku anak yang tidak baik adalah

salah satu kewajiban orangtua. Mereka bermusyawarah sikap dan perilaku

bagaimana yang sebaiknya ditampilkan untuk memberikan pengalaman yang 

baik kepada anak di dalam rumah maupun kehidupan sehari-harinya. Walaupun

tanpa disadari sikap dan perilaku negatif ditampilkan dalam kehidupan sehari-

hari. Mendidik anak tidak mudah, karena banyak faktor yang ikut terlibat dalam

memberikan pengalaman. Sumber informasi memberikan efek psikologis

terhadap anak karena menonton televisi.

                                                
13Dapertemen  Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemah, (Surabaya: Pusat Agung Harapan, 2006), 

h.78
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Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagimanusia. Pendidikan bukan

sekedar transfer pengetahuan, pembinaan, mental, jasmani dan intelek semata, 

akan tetapi bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan

dipraktikan dalam perilaku sehari-hari.14Pendidikan berawal dari lingkungan

keluarga, yaitu kedua orangtua. Sebagai orangtua di dalam mendidik anak-

anaknya yaitu dengan mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar keagamaan 

kepada anak-anaknya, di dalam berperilaku baik serta berhubungan sosial 

lainnya. Orangtua juga sangat berpengaruh dalam pendidikan agama. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Luqman: 17 sebagai berikut :

               

      

Artinya: “Hai anakku dirikan shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan ((oleh Allah Swt)”.15

Pendidikan budipekerti adalah aspek yang sangat fundamental dalam

kehidupan. Tujuan pendidikan budipekerti ialah mendidik anak agar dapat

membedakan antara baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, sifat terpuji dan

tercela, serta sebagainya.16 Perilaku baik atau terpuji adalah segala sikap, ucapan

dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Alangkah indahnya ajaran Islam 

yang memerintahkan untuk berakhlakul karimah. Sedangkan yang dimaksud
                                                

14 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 11
15Al-Jumanatul’Ali, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Jumanatul’Ali-ART, 2004), h. 

413
16Op.Cit, h 89
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perilaku buruk atau tercela adalah sikap dan perbuatan seorang muslim yang 

tidak sesuai dengan norma-norma dalam ajaran Islam, baik dari segi  ucapan atau

perbuatannya.17

Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya

adalah kedua orangtua. Orangtua adalah pendidik kodrati. Orangtua pendidik

bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh

Tuhan Pencipta berupa naluri sebagai orangtua. Karena naluri ini, timbul rasa 

kasih sayang para orangtua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral 

keduanya merasa terbeban tanggungjawab untuk memelihara, mengawasi, 

melindungi serta membimbing keturunan mereka.18

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dikenal anak, dimana di 

dalam saling berinteraksi secara kodrati yang di dasari oleh rasa tanggungjawab 

dan penuh kasih sayang, sehingga akan menepatkan suatu keatuan yang kokoh. 

Oleh sebab itu, keluarga merupakan”lembaga hidup manusia yang memberikan 

peluang kepada anggotanya untuk hidup bahagia dunia dan akhirat.”19

Didalam Pendidikan yang di berikan oleh orangtua bagi anak harus 

mencakup seluruh aspek kemanusiaan, baik segi kejiwaan, fisik, intelektual dan 

sosial. Pendidikan tidak boleh hanya menekankan pada satu segi saja dengan 

mengabaikan yang lain. Berbagai potensi dan kecenderungan fitrah perlu 

dikembangkan secara bertahap dan berproses menuju kondisi yang lebih baik.

                                                
17Mahjuddin,”AkhlakTasawuf”, ( Jakarta: KalamMulia, 2009), h. 60
18Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta, PT RajaGrafindoPersada, 2007), h. 254
19Dapertemen Agama RI, Ilmu Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi 

Agama/IAIN, Dirjrn Pembinaan Kelembagaan Agama Islam , Jakarta, 1982, h. 35
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Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengangkatnya dalam

penelitian skripsi dengan judul skripsi:

“UPAYA ORANGTUA MENGATASI PERILAKU BURUK ANAK 

DALAM MENONTON FILM KARTUN SPONGEBOB SQUARE PANTS 

DI LINGKUNGAN KEMILING KELURAHAN LANGKAPURA BARU 

DARUSALAM.”

B. AlasanMemilihJudul

Dalam menulis skripsi ini, penulis memiliki alasan dasar dalam membuat

judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Film kartun SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan

Langkapura Baru Darusalam masih banyak disenangi anak-anak meskipun

sudah lama ditayangkan

2. Adanya perilaku buruk anak dalam menonton film kartun SpogeBob Square 

Pants

3. Orangtua sebagai pendidik utama dalam keluarga

C. Fokus Masalah

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada:

“Upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton film 

kartun SpongeBob Square Pants di lingkungan Kemiling jalan Darusalam gang 

Pangkalan Kelurahan Langkapura Baru terhadap 10 anak-anak yang berusia dari 

6-12 tahun dan 8 orangtua.



11

D. Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan,antara rencana dengan pelaksanaan.20

Berdasarkan latar belakang diatas, serta didukung oleh teori-teori yang 

mendukung, maka masalah yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana Upaya 

OrangTua Mengatasi Perilaku Buruk Anak Dalam menonton film kartun 

SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru 

Darusalam ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton 

film kartun sepongebob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam dan membuat anak lebih baik dalam tingkah 

laku dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat memberikan wawasan 

kajian Konsep Pendidikan bagi para pencari ilmu pada umumnya dan 

juga sebagai salah satu sumber informasi terhadap upaya 

                                                
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

Bandung:CV. ALFABETA, 2015 h. 52
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pengembangan dan peningkatan Untuk meningkatkan Khazanah 

ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam, sehinggga pesan dan 

fungsinya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya lembaga di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengadakan 

penelitian mengenai upaya orangtua mengatasi perilaku buruk dalam 

menonton film kartun SpongeBob Square Pants di Lingkungan 

Kemiling kelurahan Langkapura Baru Darusalam. 

2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai 

upaya orangtua mengatasi perilaku buruk dalam menonton film 

kartun SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam. 

3) Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi peneliti mengenai upaya 

orangtua mengatasi perilaku buruk dalam  menonton film kartun 

SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam. 

b. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan dan 

kontribusi yang berarti bagi para pendidik,serta peserta didik 

sehingga pendidik menjadi tahu bagaimana upaya orangtua 

mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton film kartun 

SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya OrangTua Dalam Mengatasi Perilaku Buruk Anak

1. Pengertian OrangTua dan Anak dalam Keluarga

Orangtua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa. Dalam keterpisahan

raga, jiwa mereka bersatu dalam ikatan keabadian. Tidak seorangpun dapat 

mencerai-beraikannya. Ikatan itu dalam hubungan emosional antara anak dan 

orang tua yang tercermin dalam perilaku. Setiap orangtua yang memiliki anak 

selalu ingin memelihara, membesarkan dan mendidiknya.

Orangtua dan anak  memiliki kedudukan yang berbeda. Anak adalah 

titipan Tuhan Yang Maha Kuasa. Orangtua yang pertama berkewajiban 

memelihara, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya agar menjadi 

manusia yang berkemampuan dan berguna. Setelah seorang anak 

kepribadiannya terbentuk, peran orangtua selanjutnya adalah mengajarkan 

nilai-nilai pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan oleh 

orangtua kepada anaknya adalah merupakan pendidikan yang akan selalu 

berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak tersebut. Proses 

pendidikan bagi generasi muda mempunyai tiga pilar penting. Ketiga pilar itu, 

sekolah, masyarakat dan keluarga.

Dalam pandangan orangtua, anak adalah buah hati dan tumpuan di masa 

depan yang harus dipelihara dan dididik. Memeliharanya dari segala 
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marabahaya dan mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas. Itulah sifat 

fitrah orangtua. ikatan emosional antara orangtua dan anak inilah yang 

memberikan pencitraan terhadap institusi keluarga sebagai lembaga 

pendidikan yang bersifat kodrati dengan pola asuh secara naluriah dan 

cenderung terwariskan secara turun temurun atau diantara warisan itu mulai 

hilang karena perputaran zaman karena kemajuan teknologi.

2. TanggungJawab OrangTua dalam Pendidikan Anak

Kelahiran anak dalam suatu keluarga selain memberikan kebahagiaan 

tersendiri juga menimbulkan tugas baru bagi kedua orang tuanya, 

tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pendidikannya. Islam memandang 

anak adalah amanah Allah yang harus di pelihara dengan baik dari segala 

sesuatu yang membahayakan baik yang berhubungan dengan badaniah 

maupun rohaniah.

Menurut Gunarsa di dalam keluarga yang ideal maka ada dua individu 

yang memainkan peranan penting yaitu peran ayah dan peran ibu, secara 

umum peran kedua individu tersebut yaitu:

Peran ibu adalah

a. Memenuhi kebutuhan biologis dan fisik

b. Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan konsisten

c. Mendidik, mengatur dan mengendalikan anak

d. Menjadi contoh dan teladan bagi anak
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Peran Ayah adalah

a. Ayah sebagai pencari nafkah

b. Ayah sebagi suami yang penuh pengertian dan memeberi rasa aman 

c. Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak 

d. Ayah sebagai pelindung, tokoh yang tegas, bijaksana, dan mengasihi 

keluarga 1

Orangtua memegang peranan yang penting dan sangat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anaknya. Sejak anak lahir, ibu yang selalu ada di 

sampingnya. Oleh karena itu seorang anak pada umumnya lebih cinta kepada 

ibu karena ibu merupakan orang yang pertama dikenal anak. Maka dari itu ibu 

harus menanamkan kepada anak, agar mereka dapat mencintai ilmu, membaca 

lebih banyak, lebih dinamis, disiplin, dan ibu memberikan motivasi yang sehat 

dan menjadi teladan bagi anak mereka.

Pengaruh ayah terhadap anak juga sangat besar, di mata anak ayah 

seorang yang terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah 

melakukan pekerjaan sehari-hari berpengaruh kepada cara kerja anaknya. 

Peranan orangtua selaku pendidik dalam keluarga adalah pangkal ketentraman 

dan kedamaian hidup, bahkan dalam perspektif Islam keluarga bukan hanya

sebagai persekutuan hidup terkecil saja, melainkan sampai pada lingkungan 

yang lebih besar dalam arti masyarakat secara luas, yang darinya memberi 

peluang untuk hidup bahagia atau celaka.
                                                

1Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), h. 78
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Kewajiban mendidik secara tegas dinyatakan Allah dalam surat At-

Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

                 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka.”2

Tanggungjawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh 

orangtua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggungjawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, 

minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun 

rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang 

dapat membahayakan dirinya.

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri 

sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.3

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, 

karena dalam lingkungan inilah anak mendapatkan dan bimbingan. juga di 

katakana lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak 

                                                
2Al-Jumanatul’Ali, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Jumanatul’Ali-ART, 2004), h. 

561
3Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013), h. 62-64
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adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak di terima 

oleh anak adalah dalam keluarga.

Pendidikan keluarga yang baik adalahpendidikan yang memberikan 

dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan 

agama.  Pendidikan keluarga mempunyai pengaruh yang penting untuk 

mendidik anak. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif dimana 

lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan 

rangsangan untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran 

Islam. Dalam keluarga hendaknya dapat direalisasikan tujuan pendidikan 

agama Islam. Yang mempunyai tugas untuk merealisasikan itu adalah 

orangtua.

Orangtua mempunyai kewajiban untuk menanamkan pendidikan yang 

baik sebagai firman Allah dalam surat Luqman:19 sebagai berikut:4

Allah Berfirman:

               

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalandan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”5

Persoalan mendidik anak bukanlah perkara mudah semudah 

membalikan telapak tangan. Kompleksitas masalah dunia pendidikan sangat 

rumit. Kehidupan keluarga sekarang berada alam kehidupan komunikasi dan 

                                                
4Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandatama, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, h. 107
5Al-Jumanatul’Ali, Op.Cit, h. 413
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informasi. Segalanya mudah dan cepat diaskes. Kehidupan keluarga sekarang 

sangat akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi seperti televisi. Kita 

tidak menampikan banyaknya kebaikan yang terhimpun didalam teknologi 

komunikasi informasi tersebut, tetapi tidak sedikit keburukan yang 

menyelonap atau bahkan mungkin sengaja diselipkan oleh mereka yang tidak 

bertanggungjawab dengan tujuan untuk menghancurkan anak-anak.

3. Upaya OrangTua Mengatasi Perilaku Buruk Anak

Orangtua sering terlibat dalam perbincangan mengenai masalah anak.

Mereka bermusyawarah sikap dan perilaku bagaimana yang sebaiknya 

ditampilkan untuk memberikan pengalaman yang baik kepada anak di dalam 

rumah. Walaupun tanpa disadari sikap dan perilaku negatif ditampilkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Mendidik anak tidak mudah, karena banyak faktor 

yang ikut terlibat dalam memberikan pengalaman. Sumber informasi 

memberikan efek psikologis terhadap anak karena menonton televisi.

Untuk mendukung ke arah pengembangan diri anak yang baik upaya 

orangtua dalam mengatasi perilaku buruk anak yaitu dilakukan dengan salah 

satu upaya adalah pendidikan disiplin. Pendidikan disiplin dapat diberikan 

dalam bentuk keteladanan dalam rumahtangga. Orangtua harus memberikan 

teladan dalam hal disiplin yang baik dengan bijaksana.6Dalam rangka 

membangun pribadi anak sesuai apa yang dicita-citakan, sebaiknya orangtua 

mengkondisikan lingkungan keluarga dalam suasana yang menyenangkan 

                                                
6Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua DanAnak Dalam Keluarga, Jakarta:PT 

RinekaCipta, 2004, h.55
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bagi  kehidupan anak dalam masa perkembangnnya. Oleh karena itu, ada 

beberapa upaya yang bisa dilakukan orangtua yaitu sebagai berikut:

a. Memperkenalkan nilai Islam
Dalam mendidik anak tidak selalu mulus untuk mencapai tujuan. Di 

tengah perjalanan ketika pendidikan sedang berlangsung selalu saja 
ditemukan rintangan yang tidak diinginkan. Sebagai orangtua tentu tidak 
ingin terombang ambing di dalam lautan kehidupan. Oleh karena itu, 
disinilah perlunya orangtua memperkenalkan nilai-nilai Islamkepada anak 
sedini mungkin agar anak memiliki arah yang jelas untuk mencapai 
dermaga kehidupan. Sentuhan-sentuhan nilai-nilai yang mulia yang 
diajarkan oleh Islam.

b. Mengajak Anak Berbicara
Kesibukan yang mendera siang dan malam tidak harus membiarkan 

anak dengan kesibukannya sendiri. Suatu ketika orangtua perlu 
meluangkan waktu dan kesempatan, menemani anak, duduk bersama, 
bersenda gurau tentang sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan anak. 
Kegemaran anak meniru terhadap sesuatu harus dimanfaatkan sebaik 
mungkin oleh orangtua dalam keluarga. Mengajak anak berbicara adalah 
langkah yang tepat untuk mencairkan kebekuan hubungan orangtua dengan 
anak. Menjadi pendengar yang baik ketika berbicara dengan anak adalah 
bijaksana.

c. Melibatkan Anak Ketika Beribadah
Untuk membiasakan anak terbiasa melakukan ibadah salat, maka 

orangtua sebaiknya mengajak anak melaksanakan salat bersama-sama.
Membiarkan anak tidak melakukan salat sementara orangtua 
melakukannya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Perilaku salat bukan 
hanya uantuk diteladankan semata, tetapi harus menjadi kebiasaan betul-
betul fungsional di dalam diri anak. Maka mengajak anak menegakan salat 
adalah kewajiban orangtua.

d. Membina Hubungan Baik dengan Anak
Anak adalah makhluk sosial yang haus kebersamaan. Anak merasa 

tersiksa bila diasingkan dari pergaulan dan kebersamaan. Permusuhan dan 
pertengkaran adalah virus kabtilan teman setan permusuhan hubungan baik 
yang harus dihindari. Ruang bimbingan tercipta untuk membimbing anak 
menjadi manusia bermanfaat.Hubungan baik antara orangtua dan anak 
tampil dalam berbagai bentuk. Berjalan bersama anak dalam kemesraan 
adalah wujud hubungan baik dengan anak. Meluangkan waktu pergi 
bersama ke tempat tertentu seperti ke objek wisata, ke pasar untuk membeli 
sesuatu, memberi anakhadiah, duduk bersama di teras, menonton televisi 
bersama anak di rumah, membimbing anak belajar adalah sikap dan 
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perilaku orangtua yang baik dan benar dalam upaya menjalin hubungan 
baik dengan anak.

e. Memberi Dorongan dengan Rasa Ingin Tahu
Sebagai manusia anak memiliki potensi untuk selalu ingin tahu 

terhadap segala sesuatu. Karena dahsyatnya rasa ingin tahu anak sehingga 
selalu ingin mengetshui Sesutu. Hal ini harus disalurkan oleh orangtua. 
jangankan memarahinya, menghalanginya saja kurang bijaksana, sebab 
bisa memandulkan keinginan anak untuk selalu ingin tahu atau membuat 
anak serba salah atas perbuatan yang dilakukan.

f. Membimbing Anak dengan Belajar Bahasa
Dalam kenyataanya, kemampuan berbahasa anak bervariaasi. Ada 

intervensi lingkungan dalam perkembangan bahasa anak. Ada perbedaan 
perkembangan bahasa antara anak dari keluarga yang orangtuanya sering 
mengajak anak berbicara dan anak yang dari orangtua sering keluar rumah 
dan sangat jarang berbicara dengan anak. Perkembangan bahasa anak yang 
orangtuanya sering bersamanya lebih pesat dibandingkan perkembangan 
bahasa anak yang orangtuanya sering keluar rumah. Oleh karena itu, 
sebaiknya orangtua selalu bersama anak dan berbicara dengan anak untuk 
membantu membimbing anak belajar bahasa.

g. Meminimalkan Ungkapkan Negatif dari Pendengaran Anak
Perkataan yang kasar dengan nada yang tinggi berakibat kurang baik 

bagi perkembangan jiwa anak. Menyuruhatau meminta bantuan kepada 
anak dengan kekerasan cenderung mendapat penolakan dari anak. 
Kalaupun bersedia membantu, tetapi disertai dengan mutu perbuatan yang 
rendah, oleh karena itu, memerintah atau meminta bantuan dengan sikap 
lemah lembut lebih banyak mencapai kesuksesan daripada dengan 
kekerasan.

h. Beri kesempatan anak melakukan hal-hal positif
Untuk menumbuhkembangkan kecerdasan emosi anak orangtua perlu 

memberikan ruang untuk hidup dengan suburnya sifat-sifat sosial anak. 
Dalam memberikan sedekah kepada parker miskin atau orang yang 
meminta-minta misalnya, tidak perlu orangtua memberi contoh dengan 
melakukannya sendiri. Tetapi suruhlah anak untuk melakukan sendiri. Hal 
ini lebih baik, karena apa yang dilakukan sendiri oleh anak akan berbekas 
dan tahan lama di dalam jiwannya.

i. Memahami perasaan anak
Anak adalah makhluk yang berjiwa. Kehidupan jiwanya mewujud 

dalam bentuk fenomena berupa sikap dan perilaku tertentu. Meskipun 
begitu, berhasilnya usaha mendidik anak bermula dari kermampuan 
orangtua dalam memahami perasaan anak. Maka perasaan anak adalah 
kunci utama berhasilnya pendidikan. Bila tidak dipahami, maka gagalah 
mendidik anak.
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j. Meluruskan perilaku negatif anak
Perilaku negatif itu misalnya tidak jujur, senang mencubit tubuh 

orang lain, menendang kaki orang lain tanpa sebab, mengejek teman, 
merampas mainan orang lain, ini adalah contoh yang tidak terpuji. Kalau 
dibiarkan berlarut-larut tentu akan membawa dampak buruk. Demikian 
untuk mengubah perilaku negatif anak, baiknya secepatnya dilakukan 
perbaikan di waktu kecil, jangan menunggu sesudah dewasa.7

Upaya lain yang dilakukan oleh orangtua sebagai cara terhadap anak 

yang memiliki perilaku buruk sebagai berikut:

a. Jangan terlalu  memanjakan anak

b. Memberikan kedekatan terhadap anak

c. Memberikan kehangatan

d. Memberikan perhatian kepada anak sekaligus bersikap tegas

e. Tidak semua keinginan anak ditiruti8

Di zaman modern saat ini tidak ada yang tidak mengetahui televisi, 

media komunikasi elektronik yang paling diminati oleh masyarakat luas. 

Televisi merupakan sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, 

orang-orangnya, nilai-nilainya, tingkahlaku dan kebiasaannya. Melalui televisi 

masyarakat dapat menambah pengetahuannya, selain dari buku tentunya. 

Media elektronik ini mampu menyebarkan berita secara cepat dan mampu 

mencapai khalayak dalam jumlah tidak terhingga pada waktu bersamaan.

Televisi dengan berbagai program acaranya mampu memberikan 

informasi, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya kepada khalayak di 

berbagai belahan bumi dan mampu mengubah perilaku penontonnya. Bahkan 
                                                

7Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi OrangTua Dan Anak Dalam Keluarga  Edisi 
Revisi , Jakarta:PT Rineka Cipta,  2014, h. 78-89

8Jenny Elfrida Naibabo, Mengatasi Perilaku Buruk Anak, Jakarta:Kawan Pustaka, 2005, h. 79
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bagi anak-anak pun televisi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

kehidupannya. Bermacam-macam tayangan di televisi memberikan dampak 

terhadap perilaku anak. Keseringan menonton tayangan televisi juga dapat 

mempengaruhi pola pikir, khususnya pada anak. Mereka merasa bahwa, 

semua orang akan bertingkah laku seperti yang dilihatnya di televisi. Hal itu 

akan tampak pada tingkah laku anak sehari-hari. Anak akan cenderung 

bertingkah laku seperti tokoh yang diidolakannya itu. Teknologi dapat 

meningkatkan kualitas apabila digunakan secara bijak. Dengan demikian salah 

satu bentuk pendayagunaan teknologi dalam media televisi harus digunakan 

dengan baik dan dimanfaatkan secara benar.9

Televisi kini memberikan pengaruhnya secara langsung ataupun tidak 

langsung. Anak-anak yang keasyikan menonton tayangan televisi tidak sadar 

akan pengaruh yang timbul pada diri mereka. Pengaruh yang timbul bisa 

muncul dalam berbagai macam bentuk, mulai dari tingkah laku, cara 

berbicara, serta tindakan-tindakan yang tidak baik. Melihat fenomena tersebut, 

perlu dilakukan beberapa hal untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang 

lebih buruk yang diakibatkan oleh tayangan-tayangan televisi tersebut. Oleh 

karena itu, berbagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif tayangan 

televisi pada perilaku anak, antara lain yang harus dilakukan adalah berikut 

ini:

a. Melakukan pendampingan saat anak menonton tayangan televisi, dengan 
menjelaskan berbagai dampak negatifnya 

                                                
9Hamzah, Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran, Jakarta:Bumi Aksara, 2010, 

h. 60
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b. Membuat aturan yang disepakati bersama dalam menonton televisi, 
menyangkut pembatasan jam tontonan dan jenis tayangan yang boleh dan 
yang tidak boleh ditonton.

c. Stasiun televisi diwajibkan membuat program acara untuk anak yang kids 
friendly, mendidik sekaligus menghibur, bukan sebaliknya program anak 
tetapi malah menjerumuskan anak dan tidak layak ditonton oleh anak.

d. Tanamkanlah pada diri anak untuk benar-benar memiliki manajemen waktu 
yang bagus seperti, kapan waktunya belajar, bermain, istirahat, nonton 
televisi dengan melalui ucapan dan tindakan.

e. Berikanlah contoh riil kepada anak dengan cara orangtua tidak menonton 
program acara televisi yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan 
agama. 

f. Sesekali, boleh kita memberikan hadiah bagi anak jarang menonton televisi 
dalam seminggu, atau kepada anak yang sudah disiplin menetapi jadwal 
menonton televisinya sebagai penghargaan.

g. Teknologi dalam media komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai program 
pembelajaran.10

Setiap orangtua memiliki tanggungjawab untuk selalu mengawasi 

anaknya dan memperhatikan perkembangannya. Perilaku anak yang memiliki 

prioritasorangtua adalah perilaku-perilaku dalam merealisaikan nilai-nilai 

moral dasar di samping nilai-nilai moral lainnya. Dalam mengontrol anak di 

dalam menonton televisi, kontrol yang dilakukan bukanlah memaksa atau 

mengindoktrinisasi tetapi bersifat mengingatkan dan menyadarkan sehingga 

anak dapat berperilaku baik. Kontrol yang diberikan dengan penuh kasih 

sayang, asuh dan kebijakan menyebabkan rasa keterpaksaan yang dialami 

anak pada awalnya lambat laun berkembang menjadi kesadaran diri. Mereka 

akan menyadari bahwa apa yang dikontrol orangtuanya semata-mata 

dilakukan demi kebaikan dan kemaslahatan dirinya. Upaya orangtua untuk 

membantu anak memiliki dan mengembangkan  nilai-nilai yang baik dalam 

                                                
10Bambang, Teknologi Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 117
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perilaku upaya orangtua tersebut, antara lain adalah keteladanan diri, rasa 

kebersamaan, kemesraan hubungan dan orangtua dengan anak. Jika orangtua 

mampu memenuhi upaya tersebut maka kepercayaan dan kewibawaan 

orangtua akan melahirkan rasa dan sikap penyadaran perilaku anak.11

B. Media Televisi dan Film Kartun SpongeBob Square Pants

1. Pengertian Media Televisi 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harafiah berarti 

“tengah’perantara’penghantar. Media merupakan sesuatu yang membawa 

pesan atau informasi kepada penerima.Media dapat mengelolah pesan dan 

respon sehingga media disebut media interaktif.12

Televisi adalah alat elektronik yang berfungsi menyebarkan gambar 

dandiikuti oleh suara tertentu.13Televisi adalah sistem elektronik yang 

mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel 

atau ruang.Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan 

suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonversinya kembali ke dalam 

cahaya yang dapat dilihat dalam suara yang dapat di dengar.

2. Fungsi dan Manfaat Televisi 

Pada dasarnya televisi sebagai alat atau media elektronik yang 

dipergunakan oleh pemiliknya adalah untuk memperoleh sejumlah informasi, 

hiburan, dan sebagainya. Media televisi mempunyai fungsi sebagai berikut:

                                                
11Shochib, Pola Asuh OrangTua, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998, h. 86
12Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 3
13Sudarwan, Media Komunikasi Pendidikan, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010),h. 12
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a. media televisi sebagai teknologi

b. media televisi sebagai tutor/guru

c. agen sosialisasi

d. motivator belajar

e. alat mental

f. media pembelajaran

g. lingkungan perantara 

h. pengembangan kemampuan kognitif.

Dari berbagai jenis dan bentuk teknologi komunikasi yang ada, televisi 

memiliki fungsi sebagai media yang sangat ampuh dan meyebarkan informasi 

kepada masyarakat secara serempak.14

Televisi mempunyai Manfaat sebagai keperluan pendidikan dengan 

mudah dapat dijangkau melalui siaran dari udara ke udara dan dapat 

dihubungkan melalui satelit. Televisi tidak sekedar menghibur tetapi lebih 

penting adalah mendidik. Televisi mempunyai manfaat dan unsur positif yang 

berguna bagi pemirsanya, baik manfaat yang bersifat kognitif, afektif maupun

psikomotorik. Namun tergantung pada acara yang ditayangkan televisi.

Manfaat yang bersifat kognitif adalah yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan atau informasi dan keterampilan. Acara-acara yang bersifat 

kognitif di antaranya berita, dialog, wawancara dan sebagainya. Manfaat 

afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan emosi. Acara-acara yang 

biasanya memunculkan manfaat afektif ini adalah acara-acara yang 

                                                
14Bambang Warsita, Tekhnologi Informasi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), h. 117
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mendorong  pada  pemirsa agar memai contoh, hadirnya teknologi berupa 

televisi telah mengubah pola kehidupoan sehari-hari seperti dari cara 

berbicara. Semua itu sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di 

televisi.iliki kepekaan sosial, kepedulian sesama manusia dan sebagainya. 

Adapun manfaat yang ketiga yang bersifat psikomotorik adalah yang 

berkaitan dengan tindakan dan perilaku yang positif.15

3. Dampak Kehadiran Media Televisi 

Dampak adalah pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat. Dampak 

yang dimaksud dalam bahasa adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

televisi film kartun.16 Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadaap 

pikiran dan perilaku manusia.Namun demikian, sulit dibantah bahwa 

teknologi sangat mempengaruhi perilaku manusia.17Dampak adalah pengaruh 

yang kuat yang menimbulkan akibat. Dampak yang dimaksud dalam bahasa 

adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh televisi. Dampak positif 

kehadiran media televisi:

a. Bidang ekonomi

Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kelangsungan 

transaksi bisnis sehingga mempunyai fungsi fital dalam gerak 

perekonomian dari hari-kehari.

                                                
15Http:www.lontar.ui.ac.id//opac/themes/libri2/detail.jps.id, tanggal 13 Febuari 2017 pukul 

15:00 Wib
16Alex, Kamus Kontemporer, (Surabaya, PT Harapan), 2002 h. 102
17Saptono, Sosiologi Pendidikan, Jakarta:PT PHIBETA ANEKA GAMA. 2006, h.9
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b. Bidang pendidikan 

Seseorang dapat belajar tanpa takut oleh waktu dan jarak.

Dampak negatif kehadiran media televisi:

1) Terjadinya monopoli terhadap pengelolahan, penyediaan, pemanfaatan 

informasi.

2) Tidak meratanya distribusi informasi.

3) Terjadinya inovasi terhadap privasi

4) Terjadinya polusi informasi 

5) Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta.

4. Gambaran Umum Film Kartun SpongeBob Square Pants 

Film kartun adalah suatu gambar interpreaktif yang menggunakan 

simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas atau 

suatu sikap terhadap orang, situasi atau kejadian-kejadian tertentu.18Kartun 

adalah pengambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, 

gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat.19

SpongeBob Square Pants adalah sebuah serial film animasi yang paling 

populer di Nickelodeon. Pada awalnya serial kartun ini ditayangkan pada 

tahun 1999 di Amerika Serikat dan diciptakan oleh Stephen Hillenburg, Nama 

lengkapnya Stephen McDannell Hillenburg dilahirkan pada tanggal 21 

Agustus 1961 di Amerika Serikat merupakan animator, penulis, produsen, 

                                                
18Mukhtar Latif, Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta:Prenada  Media Group, 2013, h. 151
19Mohammad Syarif  Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat 

Pendidikan Dasar, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015, h.319
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aktor, pengisi suara aktor, dan direktur Amerika Serikat yang paling diketahui 

karena membuat seri animasi SpongeBob SquarePants. Dia saat ini memiliki 

perusahaan produksi sendiri, United Plankton Pictures. Dia juga penulis 

Mother Goose and Grimm dan Rocko's Modern Life. Setelah lulus Savanna 

High School di Anaheim, California, Hillenburg terdaftar di Universitas 

Humboldt State dan pada 1984 dia dapat gelar di bagian perencanaan dan 

interpretasi sumber daya alam, dengan tekanan di bagian sumberdaya laut. 

Pada 1992, dia memperoleh Master of Fine Arts di animasi eksperimental dari 

Institut Seni California.

Di Indonesia serial ini dipopulerkan oleh Lativi (sekarang TvOne), 

kemudian hak tayang acara-acara yang diproduksi oleh Nickelodeon dibeli 

oleh Global TV. Kartun ini diciptakan oleh seorang ahli biologi laut dan 

animator Stephen Hillenburg dan lalu dirilis melalui perusahaannya United 

Plankton Pictures Inc. Serial ini settingnya berada di Samudra Pasifik di kota 

Bikini Bottom. SpongeBob Square Pants adalah seekor spons yang tinggal 

dalam sebuah rumah nanas dalam laut di kota Bikini Bottom. SpongeBob 

adalah karakter yang sangat tidak dapat mengerti, dewasa, dan hiperaktif. 

Squidward Tentacles adalah seekor gurita yang tinggal dalam rumah moai. 

Tetangga SpongBob yang lain dan teman akrabnya, Patrick Star seekor 

bintang laut merah muda, tinggal di bawah sebuah batu. Rumah Squidward 

terletak di antara rumah Spongebob dan rumah Patrick, dan inilah yang 

meresahkan Squidward. 
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Hewan peliharaan SpongeBob adalah seekor siput laut bernama Gary 

yang "mengeong" seperti kucing. SpongeBob Square Pants bekerja sebagai 

juru masak di Krusty Krab, sebuah restoran makanan cepat saji di mana 

Squidward juga bekerja sebagai kasir. Krusty Krab dimiliki Mr.Krabs, 

Sheldon J. Plankton adalah musuh bebuyutan Krabs yang memiliki sebuah 

restoran makanan cepat saji bertaraf rendah bernama Chum Bucket yang 

terletak berhadapan Krusty Krab. Chum Bucket seolah-olah tidak pernah 

dikunjungi pelanggan, dan Plankton meluangkan kebanyakan waktunya untuk 

merancang peralatan untuk mencuri resep burger Krabby Patty milik Mr. 

Krabs. Satu lagi kawan SpongeBob ialah Sandy Cheeks, seekor tupai yang 

berasal dari Texas dan tinggal di dalam kubah anti-air di Bikini Bottom.20

Tokoh-Tokoh dan Karakter Film Kartun SpongeBob Square Pants

SpongeBob Square Pants / Lust (Nafsu)

Kelihatannya aneh dan penasaran pada awalnya nafsu dalam suatu 

definisi adalah kasih sayang berlebihan terhadap orang lain. Ini jelas 

dialamatkan pada SpongeBob Square Pants. Dia menunjukan cintanya kepada 

oranglain dengan semangat berbuat baik untuk membantu orang dan nafsu 

terhadap pekerjaanya yang terlalu berlebihan.

                                                
20http//SpongeBob.Alter Ego//CBS. News. Diaskes tanggal 12 Maret 2017
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Patrick ( pemalas)

Patrick yang tinggal di bawah batu sepanjang waktu dan tidak pernah 

melakukan apa-apa. Bahkan dalam episode “big pink loser”, dia mendapatkan 

penghargaan untuk tidak melakukan apa-apa paling lama.

Gerry (Rakus)

Disaat SpongeBob Square Pants selalu mengatakan,”jangan llupa untuk 

memberi makan, Gary mengatakan”Saya harus pergi makan”. Gary bahkan 

lari saat SpongeBob Square Pants lupa untuk memberinya makan. Kerakusan 

biasanya mengacu pada berlebihan dalam hal makan.

Mr.Krabs (Keserakahan)

Mr.Krabs adalah tokoh yang sangat serakah terhadap uang. Uang adalah 

segalanya bagi M.r Krabs. Di dalam hidupnya yang dipikirkan hanyalah 

tentang uang.
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Squidward ( Amarah)

Amarah melibatkan perasaan kebencian dan kemarahan. Squidward 

membenci hidupnya dan juga membenci SpongeBob Square Pants, dan 

sebagian besar waktunya dihabiskan untuk marah-marah.

Plakton (Iri hati)
Plakton iri kepada Mr. Krabs karena the krusty krab sangat sukses, 

sedangkan the chum bucket adalah sebuah kegagalan. Iri membuatnya ingin 

mencoba untuk mencuri formula rahasia krabby patty.

Sandy (Kebanggaan yang berlebihan)

Sandy bangga terhadap siapa dirinya dan darimana dia berasal. Dia 

bangga pada kenyataan bahwa dia dari texsas dan senang kalau semua orang 

tahu tentang itu. Dia juga bangga pada kenyataan bahwa dia adalah mamalia 

dan makhluk darat, seperti dalam episode”pressure”,dimana dia mencoba 

untuk membuktikan bahwa makhluk darat lebih baik daripada makhluk laut.
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Pengisi suara film kartun SpongeBob Square Pants sebagai berikut:

a. Tom Kenny sebagai SpongeBob Square Pants

b. Agreeable Mob Member sebagai Gary si Siput

c. Bill Fagerbekke sebagai Patrick

d. Rodger Bumpass sebagai Squidward Tentacles

e. Clancy Brown sebagai Mr. Krabs

f. Carolyn Lawrece sebagai Sandy Cheeks

g. Mr. Lawrence sebagai Plakton

5. Perilaku Buruk Tayangan Film Kartun SpongeBob SquarePants

Keseringan menonton tayangan televisi juga dapat mempengaruhi pola 

pikir, khususnya pada anak. Mereka merasa bahwa, semua orang akan 

bertingkah laku seperti yang dilihatnya di televisi. Hal itu akan tampak pada 

tingkah laku anak sehari-hari. Anak akan cenderung bertingkah laku seperti 

tokoh yang diidolakannya itu. Dampak tayangan televisi tidak hanya akan 

mengubah pola pikir anak, melainkan orang dewasa juga ada yang tidak dapat 

membedakan realitas atau khayalan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yang 

dimaksud dengan pola pikir adalah pola-pola dominan yang menjadi acuan 

utama seseorang untuk bertindak dalam pengembangan jati diri-nya. Lebih 

spesifik-nya, pola pikir disebut juga sebagai model pedoman berpikir atau 

sudut pandang berpikir seorang anak yang sedang menjalani tahapan dari 

anak-anak ke dewasa, mempengaruhi cara kita menangani anekaragam 

persoalan kehidupan, dan pola pikir juga mendorong kita memilih dan 

mengucapkan kata-kata dalam berbagai konteks kehidupan.
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SpongeBoB Square Pants adalah seri animasi Amerika. Dibuat oleh 

Stephen Hillenburgh, seri ini ditayangkan di Nickelodeon. Sejak dibuatnya 

pada 1 Mei 1999, seri ini telah menayangkan 359 episode dan sekarang 

sedang menayangkan musim kesembilan, yang dimulai pada 2 Juli 2012. Seri 

ini menceritakan kehidupan SpongeBob Square Pants dan teman-temannya di 

Bikini Bottom. Dalam episode”pressure”,dimana dia mencoba untuk 

membuktikan bahwa makhluk darat lebih baik daripada makhluk laut. Episode 

“big pink loser”, dia mendapatkan penghargaan untuk tidak melakukan apa-

apa paling lama. Episode musim lima Mr. Krabbs menceritakan awal 

permusuhan dengan Plakton. Episode Fool in April Squidward menjahili 

SpongeBob Square Pants sampai menangis. Episode Sand Castles in the Sand 

SpongeBob Square Pants dan Patrick bertengkar dan menggunakan kreasi 

pasir mereka untuk saling menghancurkan. Epidode Mid Lifev Crustacean ini 

menceritakan tantang tuan Crab yang diperlakukan seperti orang lanjut usia, 

mulai dari makanan dan menyebrang jalan. 



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terdapat tujuan yang diharapkan, 

tentunya tulisan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiyah. Untuk 

itu penulis harus melakukan pendekatan ilmiyah dalam memecahkan masalah ini.

sebagaimana karya ilmiyah secara umum, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan 

yang sebenarnya. penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskriptif tentang 

suatu masalah yang akan diteliti sehingga masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti 

berada di lapangan1

B. Lokasi Penelitian

Penelitian “Upaya  OrangTua Mengatasi Perilaku Buruk Anak Dalam

Menonton Film Kartun SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kecamatan

Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam” ini akan dilakukan di

lingkungan kemiling Jalan Darusalam Gg. Pangkalan Kelurahan Langkapura

Baru.

                                                
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

Bandung:CV. ALFABETA, 2015 h. 2
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C. Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Teknik

Analisis Data

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Jika dilihat jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Penelitian

kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang berlandasan pada

filsafat pots positivisme, digunakan untuk melihat meneliti objek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan

sempel sumber data secara purposive dab snowbaal, teknik pengumpulan

dengan triangulasi (gabungan).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya adalah data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar. Sehingga tidak menekankan

padaangka. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam

melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang 

bersifat alami.2

2. Sumber Data Primer Dan Skunder

Sumber data primerdata yang diambil langsung tanpa perantara dari 

sumbernya.

a. Populasi

Populasi atau population menurut bahasa sama dengan penduduk

atau orang banyak, bersifat umum (universe). Dalam penelitian, populasi

adalalah keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala, 

                                                
2Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h.89
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benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek

penelitian. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek 

yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian (bahan penelitian), 

dapat berupa populasi atau sempel. Populasi adalah totalitas dari semua

objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan

lengkap yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti dalam populasi

disebut unit analisis atau populasi. Unit analisis berupa orang, 

perusahaan, media, dan sebagainya.

Wilayah generalisasi yang terdiri atas : objyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda

alam yang lain. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah

anak-anak dari usia 6-12 tahun dan 8 orangtua di lingkungan Kemiling

Darusalam.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi (keseluruhannya) 

obyek yang diteliti. Untuk menentukan besar kecilnya sampel penulis

menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto ialah

sebagai berikut :untuk sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari 

100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. 
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Dari keterangan diatas dapat ditetapkan penelitian ini disebut

dengan penelitian populasi dan sempel dalam penelitian ini diambil

semua karena kurang dari 100, yaitu anak-anak dan orangtua di

lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam yang hanya

berjumlah 8 orangtua dari 10 anak dari usia 6-12 tahun sehingga semua

populasi sebagai sampel.

Sedangkan data Sekunder data yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber kedua atau berasal dari bahan-bahan pelengkap yang relevan 

dengan kajian penelitian yang dilakukan. Data sekunder meliputi : data-

data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada di 

lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam. 

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Metode observasi (pengamatan)

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat

dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan 

non participant abservation.3

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi non 

partisipasi, dimana penulis tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan

pada populasi yang diteliti hanya sebagai pengamat independent.
                                                

3SugiyonoOp.Cit, h.204
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Metode ini digunakan sebagai metode pokok dalam penelitianya itu

untuk mengobservasi aspek perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari

selama di lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Daru Darusalam.

b. Metode wawancaraatau Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering

digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara

berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara

pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi

dari interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan 

yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.4

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun

tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan

dengan orang yang menjadi  sumber data dan dilakukan tanpa perantara, 

baik tentang  dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan

dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi 

structured. Dalam hal ini, mula-mula pewawancara menayakan

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian memperdalam satu per satu

untuk mendaptkan keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban 

yang diperoleh dapat meliputi semua variabel, dengan keterangan yang 

                                                
4Djaman Satori, Medote Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta,2012), h.129
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lengkap dandalam.5 Dari data wawancara penulis mendapatkan informasi

seperti identitas anak, identitas orangtua, tanggapan mengenai tayangan 

film kartun SpongeBob Square Pants, perilaku buruk dari anak dan upaya

orangtua dalam mengatasi film kartun SpongeBob Square Pants.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap dari interview dan

observasi, yaitu menggali data yang ada hubungannya dengan penelitian

ini seperti profil daerah, sejarah berdirinya dan yang hubungannya dengan

dokumentasi lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru

Darusalam dan data orangtua dan anak. Serta menggali informasi anak

tentang film SpongeBob Square Pants koleksi kaset SpongeBob Square 

Pants, poster atau gambaran SpongeBob Square Pants, mainan, peralatan

sekolah dan lain sebagainya.6

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya setelah data lapangan terkumpul, data tersebut ditelaah dan

dianalisa. Artinya proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan kedalam kategori, menjabatkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

akan dipelajari dari membuat kesimpulan sehingga difahami oleh diri sendiri

maupun orang lain.

                                                
5Mahmud, Op.Cit, h 173
6Sugiyono Op.Cit. h, 336
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Analisis data pelaksanaan pada penelitian kualitatif dapat dilakukan pada

saat masih di lapangan, atau setelah data terkumpul. Analisis data di lapangan

terkait dengan kepentingan memperbaiki dan mengubah, baik asumsi teoritis 

yang digunakan maupun pertanyaan yang menjadi focus penelitian, yang hal

tersebut lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.

Adapun tekhnik pelaksanaanya menggunakan taknik triangulasi (teknik

pengumpulan data yang bermacam-macam), yang mengikuti tiga jalur kegiatan 

yang terjadi secara simultan, yaitu ; Reduksi data, (penyajian data) Display data, 

dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.

a. Data Reduction (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin 

lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan padahal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telahdi fahami.
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c. Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Dengan demikian

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam

penelitian kualitatif masih bersifat sementara danakan berkembang setelah

penelitian berada di lapangan.7

Jadi penulis melihat data-data lapangan kemudian diolah yang akhirnya 

penulisan dapat mengungkapkan atau menegaskan dari apa yang penulis teliti 

yakni tentang upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton 

film kartun SpongeBob Square Pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam. Dari hasil penelitian yang dilakukan upaya 

orangtua bahwa orangtua benar-benar melakukan upaya tersebut dalam 

mengatasi perilaku buruk anak di lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam dengan waktu yang peneliti lakukan dalam 

penelitian skrispi dengan jumlah 8 orangtua dan 10 anak. Peneliti melihat 

bahwa orangtua melakukan kegiatan tersebut berdasarkan hasil dari peneliti 

mendapatkan informasi secara langsung maupun mendengar informasi dari 

yang lain mengenai upaya yang orangtua lakukan dalam mengatasi perilaku 

buruk anak. Orangtua sangat antusias dalam memberikan pengarahan kepada 
                                                

7Mahmud, Op.Cit. h. 93
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anak-anaknya dalam menonton televisi ataupun di dalam kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti oarangtua mengajak anak untuk melakukan 

pekerjaannya terlebih dahulu, mengajarkan hal-hal yang positif sehingga anak 

memiliki perilaku yang lebih baik dari sebelumnya, mengajarkan perilaku 

terpuji melaksanakan perintah orangtua dengan tidak menunda-nunda, 

menjelaskan perilaku tercela tidak mematuhi perintah orangtua, berkata kasar 

yang menyakiti perasaan orang lain, orangtua mampu mengajak anak 

berbicara dengan lemah lembut dan sopan ketika berbicara dengan orang lain 

hasil dan orangtua mengajarkan salat subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya 

wajib untuk dikerjakan oleh umat Islam, Mengajarkan berbicara dengan 

bahasa yang baik, orangtua memberikan kesempatan menentukan acara 

televisi yang ingin ditonton, orangtua mampu mengajarkan perilaku negatif

mengejek teman dan merampas mainan orang lain tidak baik, memberikan 

jadwal untuk menonton televisi kepada anak, memberikan pendampingan 

kepada anak disaat menonton televisi dan memberikan contoh perilaku yang 

baik kepada anak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasannya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam 

menonton film kartun spongeBob square pants di Lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam.

Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa 

yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif 

peneliti bukan sebagimana seharusnya apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi 

berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan 

dan dipikirkan oleh sumber data. Dengan melakukan melakukan penelitian melalui 

pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, 

menggambarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara 

mendalam yang dilakukan dengan informan. Pada bab ini dibagi menjadi tiga bagian 

agar lebih sistematis dan terarah yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi informan penelitian 

2. Deskripsi hasil penelitian 

3. Pembahasan  
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A. Deskripsi Informan Penelitian

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk 

disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu Maya Sinta orangtua dari Aldiyansah dan Kinanti 

Selama menjalani proses penelitian dan wawancara Ibu Maya Sinta 

merupakan informan pertama kali. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau 

adalah sosok yang sangat baik, ramah dan murah senyum selain itu juga 

peneliti merasa diperilakukan seperti keluarga sendiri.Beliau juga sangat 

antusias membantu peneliti dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Beliau adalah orang yang dengan senang membantu.

2. Ibu Komariah Burhan Orangtua dari Kamelia

Informan kedua adalah Ibu Komariah Burhan, beliau adalah sosok 

yang ramah dan penyayang. Beliau memberikan waktunya dengan sepenuh 

hati dan beliau menjawab semua pertanyaan dengan sangat blak-blakan 

sehingga tidak ada rasa canggung dalam diri peneliti.

3. Ibu Merry Linda Wati orangtua dari Aurel

Informan ketiga adalah Ibu Merry Linda Wati, beliau dengan sepenuh 

hati menerima untuk mencari informasi yang peneliti butuhkan.Beliau tidak 

keberatan untuk diminta waktunya melakukan wawancara.
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4. Ibu Siti Nimah Orangtua dari Fatan

Iforman keempat adalah Ibu Siti Nimah. Beliau sangat antusias untuk 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan kapan saja asalakan tidak 

menggangu aktifitas atau kesibukan beliau dalam bekerja. Beliau tidak 

segan-segan untuk membantu peneliti menjawab data-data yang berguna 

bagi kesempurnaan peneliti.

5. Ibu Farah Mawaddah orangtua dari Sulthan 

Informan kelima adalah Ibu Farah Mawaddah, beliau adalah sosok 

yang murah senyum dan simpel dalam menjawab beliau tidak bertele-tele 

disaat diwawancarai. Secara keseluruhan seluruh informan dalam peneliti ini 

adalah orang-orang yang ramah dan terbuka ketika peneliti melakukan 

wawancara.

6. Ibu Vila orangtua dari Gurnarr dan Ifando

Informan yang keenam adalah Ibu Vila, beliau adalah orang yang 

sangat baik, ceriah dan penuh dengan canda.Wawancara berjalan dengan 

baik tanpa rasa canggung dan percaya diri.

7. Ibu Rima Andayaniorangtua dari Dava

Informan yang ketujuh ini adalah Ibu Rima Andayani, peneliti 

memiliki kesan bahwa beliau adalah orang yang ramah dan senang 

mendengarkan orang lain ketika berbicara dengannya. Peneliti dengan 

mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
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8. Ibu Rohmah orangtua dari Nurul

Informan yang terakhir adalah Ibu Rohmah, beliau adalah sosok yang 

begitu tegas. Meskipun beliau orang yang sibuk beliau sangat memberikan 

dukungannya dengan meluangkan waktu nya untuk diwawncarai. Beliau 

menjawab dengan tegas dan tidak ragu-ragu bahkan dengan rasa percaya diri 

sehingga wawancara berlangsung dengan cepat.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Medeskripsikan data adalah meggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari respoden, sehingga lebih mudah dimengerti 

peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

Medeskripsikan ada dua macam. Jika data yang ada adalah data kualitatif, maka 

deskripsi data ini dilakukan dengancara meyusun dan mengelopokan data yang 

ada, sedangkan data kuantitatif cara medeskripsi data dapat dilakukan dengan

mengunakan statistika deskriptif. Data dari hasil penelitian pada penelitian 

kualitatif ini di dapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh 

peneliti pada kurun waktu pada tanggal 15 Mei 2017 s/d selesai. Dimana seluruh 

informan yang melakukan wawancara mendalam adalah anak-anak dan Ibu-ibu

dari Orangtua anak yang menonton film kartun Spongebob Square Pants di  

Lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam.
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1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Langkapura Baru merupakan pemekaran dari kelurahan 

langkapura kecamatan kemiling kota Bandar Lampung, yang di atur 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi 

Lampung No. G/183/B/III/1988 Tanggal 06 Juli 1988 dan pada saat ini sesuai 

perda No. 4 Tahun 2012 termasuk wilayah kecamatan Langkapura.1

Kelurahan Langkapura Baru mempunyai Luas 128 H berbatasan dengan 

Kelurahan-kelurahan sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol

b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Agung

c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

d. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bilabong

Kelurahan Langkapura Baru dipimpin oleh:

YASIR DJAGANATA, S,Sos dari tanggal 09 Juli S/d Sekarang.

Dalam melaksanakan Tugas Lurah dibantu seorang Sekretaris Kelurahan, 4 

Orang Kasi ( Kasi pemerintahan, Kasi Pemerdayaan Masyarakat, Kasi 

Pembangunan dan Kasi Trantib)

                                                          
1Profil Kelurahan Langkapura Baru, 2017
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2. Riwayat Hidup Kepala Kelurahan Langkapura  Baru

A. Nama Lengkap :Yasir Djaganata, Sos

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl.Lahir : B. Lampung, 10 Desember1969

Bangsa/Agama : Indonesia/ Islam

B. Pendidikan : Tamatan SD Tahun1982

: Tamatan SMP Tahun 1985

: Tamatan SMEA Tahun 1988

: Tamatan SI Tahun 2008

C. Pengalaman Kerja :

1. CPNS 1 Oktober 1990

2. PNS 1 Oktober 1992

3. Depdikbud ke Pemda Tahun 2000

4. Dinas Pendidikan Kota Tahun 2000 S/d 2006

5. Dinas Pasar Tahun 2006 S/d 2012

6. Seklur Kelurahan Bilabong Jaya Tahun 2012 S/d 2013

7. Lurah Langkapura Baru Tahun 2013 S/d Sekarang
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STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN LANGKAPURA BARU KECAMATAN LANGKAPURA

CAMAT

ERJULI. S. Sos, MM

NIP. 196007201 198103 1 004

LURAH

YASIR DJAGANATA. S. Sos.

NIP. 19691210 199010 1 001

SEKRETARIS

FITRIA SARI. S. Sos

NIP. 19800121 200701017

KASI PEMERINTAHAN

LIESTIA EFRIYANI. SE

NIP. 19780815 201001 2005

KASI PMK

DARYANTI

NIP. 19580 130 198603 2001

KASI TRANTIB

SUPRIYANTO, S. Sos

NIP. 19750806 200701 1

KASI PEMBANGUNAN

SURIYANTI, SE

NIP. 19780526200701 2011
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Tabel 0.1

No Indikator Sub Indikator
1 Kawasan Hutan Tidak
2 Kawasan Tambang Tidak
3 Kawasan Pantai Tidak
4 Kawasan Perbukitan/Pegunungan Tidak
5 Kawasan Persawahan Ada
6 Kawasan Perkebunan Ada
7 Kawasan Perternakan Tidak
8 Kawasan Indrustri Kecil/Rumah Tangga Tidak
9 Kawasan Saluran Listrik Tegangan Tinggi Tidak

10 Kawasan Rawan Banjir Tidak
11 Kawasan Industri/Pabrik Tidak
12 Kawasan Perkantoran Tidak
13 Kawasan Rawa Tidak
14 Kawasan Perdagangan Tidak
15 Kawasan Kumuh Tidak
16 Kawasan Jasa Hiburan Tidak
17 Kawasan Wisata Tidak
18 Kawasan Bantara Sungai Tidak

Jarak Ke Pusat Pemerintahan

Tabel 0.2

No Indikator Sub Indikator
1 Ke Pemerintahan Kecamatan 500 Meter
2 Ke Pemerintahan Kabupaten/Kota 4 KM
3 Ke Pemerintahan Provinsi 4 KM
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Indikatior Penilaian Lomba Kelurahan

Tabel 0.4

No Indikator Sub Indikator
1 Desa Atau sebutan lain 

kelurahan
6 jam

5-6 jam
3-4 jam
1-2 jam

I jam
Ada pusat di kecamatan

Bantaran sungai
Rawan banjir
Bebas banjir

Jarak Geografis

Tabel 0.3

No Indikator
Sub 

Indikator
1 Ke gunung 1 km
2 Ke Laut 6 km
3 Ke Sungai -
4 Ke pinggiran hutan -
5 Ke pasar 3 km
6 Ke pelabuhan 7 km
7 Ke Bandara 8 km
8 Ke Terminal 2 km
9 Ke Tempat Hiburan -
10 Ke Tempat Wisata 2 km
11 Ke Kantor Polisi 3 km
12 Ke Perbatasan Kabupaten 2 km
13 Ke Perbatasan Provinsi -
16 Ke Perbatasan Negara -
17 Ke Stasiun 3 km
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Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 0.4

No Indikator Sub Indikator Keberadaan
1 Organisasi perempuan Keberadaan aktifitas Ada
2 Organisasi pemuda Keberadaan aktifitas Ada
3 Organisasi profesi Keberadaan aktifitas Ada
4 Organisasi Bapak Keberadaan aktifitas Ada
5 LKMD atau sebutan lain Keberadaan aktifitas Ada
6 Karang Taruna Keberadaan aktifitas Ada

7 Lembaga Adat

Lembaga adat dalam 
pengelolahan hutan

Tidak

Lembaga adat dalam 
pengelolahan 
pertanian/iritasi

Tidak

Lembaga adat dalam 
penyelesaian
konflik warga

Tidak

Lembaga
adat perkawinan
lembaga adat lainnya

Tidak

Nama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Langkapura Baru :

ANGGRAINI Y DJAGANATA

a. Jumlah penduduk : 5.946

b. Jumlah KK : 1,474

c. Jumlah K Prasejatera : 518

d. Jumlah KS 1 : 293

e. Jumlah KS 2 : 242

f. Jumlah KS 3 : 259

g. Jumlah 3 : 161
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h. Jumlah PUS : 1.435

i. Jumlah WUS : 1.435

j. Jumlah PPKBD : 1

k. Jumlah Dasa Wisma : 5

l. Jumlah Balita : 789

m. Jumlah Lansia : 880

3. Identitas Anak 

Tabel 0.5

No Nama Umur
Anak 
ke-

Jenis kelamin
Jenjang 

Pendidikan 
1 Aldiyansyah 11 Tahun 1 Laki-laki 5 SD
2 Kinanti Patia 6 Tahun 2 Perempuan TK
3 Kamellia 9 Tahun 1 Perempuan 3 SD
4 Aurel 12 Tahun 2 Perempuan 6 SD
5 Fatan 6 Tahun 2 Laki-laki TK
6 Sulthan 9 Tahun 2 Laki-Laki 3 SD
7 Gurnarr 9 Tahun 1 Perempuan 3 SD 
8 Ifando  6 Tahun 2 Laki-Laki TK 
9 Dava 7 Tahun 1 Laki-laki 1 SD 
10 Nurul 11 Tahun 1 Perempuan 5 SD

Sumber Data: identitas anak 
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4. Identitas Orangtua 

Tabel 0.6

No Nama Umur Orang Tua dari- Pekerjaan
1 Maya Sinta 33 Tahun Aldiyansyah dan Kinanti Patia Ibu rumah tangga 
2 Komariah Burhan 35 Tahun Kamellia Ibu rumah 
3 Merry Linda Wati 33 Tahun Aurel Ibu rumah tangga 
4 Siti Nimah 35 Tahun Fatan Pedagang 
5 Farah Mawaddah 33 Tahun Sulthan Penjahit 
6 Vila 32 Tahun Gurnarr dan Ifando Ibu rumah tangga 
7 Rima Adayani 32 Tahun Dava Pedagang 
8 Rohmah 33Tahun Kaila Carissa Putri Ibu rumah tangga

Sumber Data: identitas orangtua anak

5. Intensitas Anak Menonton Televisi 

Kegiatan televisi bagi anak merupakan cerminan hidup dunia anak-anak. 

Anak-anak paling sering menghabiskan waktunya dengan menonton televisi 

pada pagi, siang, sore dan malem hari. Film kartun yang biasa menjadi pilihan 

utamanya untuk ditonton karena film kartun banyak digemari dikalangan anak-

anak. Data lengkapnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 0.7

No Nama 1 minggu (x) Waktu
1 Aldiyansyah 3-4 kali Pagi, sore dan malem
2 Kinanti Patia 5-7 kali Pagi, siang, sore dan malam
3 Kamellia 4-5 kali Pagi, sore  dan malam
4 Aurel 3-4 kali Pagi, sore dan malam
5 Fatan 5-7 kali Pagi, siang, sore dan malam
6 Sulthan 5-7 kali Pagi, sore dan malam
7 Gurnar 3-4 kali Pagi, siang, sore dan malam
8 Ifando 5-7 kali Pagi, siang, sore dan malam
9 Dava 5-7 kali Pagi, sore dan malam
10 Nurul 5-7 kali Pagi, sore dan malam
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6. Penyampaian Tanggapan Orangtua Terhadap Film Kartun SpongeBob 

Square Pants 

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap 

informasi mengenai film kartun Spongebob Square Pants kepada orangtua anak 

diperoleh hampir serupa antar jawaban yang sartu dengan jawaban lainnya dari 

masing-masing informan antara lain:

a. Maya Sinta

Menurut saya film SpongeBob menurut saya filmnya penuh dengan 

kelucuan. Tetapi film Spongebob Square Pants tidak masuk akal, terkesan 

membodohkan anak dan menggambarkan khayalan-khayalan di dalamnya.

b. Komariah Burhan 

Film kartun SpongeBob itu film kartun yang kelaki-lakian untuk anak 

saya Kamellia. Film SpongeBob yang bentuknya kotak memang lucu tetapi 

telalu over akting dalam bertindak. Film kartun SpongeBob penuh dengan 

cerita khayalan dan isi cerita nya banyak yang tidak mendidik.

c. Merry Linda Wati

Menurut pendapat saya mengenai film kartun SpongeBob film nya 

lucu, kocak dan penuh dengan kekonyolan. Film kartun SpongeBob film 

kartun yang tidak masuk di akal dan berlebihan.
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d. Siti Nimah 

Menurut pendapat saya Kalau yang di lihat dari film SpongeBob film 

yang lucu dan tokoh-tokoh nya yang mengemaskan membuat anak-anak jadi 

tertarik menontonnya. Lelucuannya yang membuat anak-anak jadi sangat 

menyukai kartun tersebut hingga terkadang membuat anak jadi lupa waktu.

e. Farah Mawaddah

Film kartun yang kurang tepat ditayangkan di pagi hari, saat anak-

anak ingin berangkat sekolah, seharusnya tayangan SpongeBob tidak 

dipindahkan jam tayang nya, karena saat pagi hari anak harusnya berfikir 

yang jernih dan baik sebaiknya cukup ditayangkannya pada sore hari saja. 

Film kartun SpongeBob Square Pants ini filmnya yang terlalu berexperimen 

seperti tupai  tinggal di laut, adanya rumah-rumah didalam laut dan 

kendaraan di dalam laut.

f. Vila 

Menurut saya film nya lucu, dari bentuk nya beraneka ragam, ketawa 

nya yang mempunyai ciri khas dan disukai anak-anak.Memang terkadang 

tingkah lakunya berlebihan seperti tingkah laku yang diperankan SpongeBob 

saat memerintah Gerry untuk bekerja atau saat mandi yang berlebihan, 

Patrick dan Spongebob yang bermain di kotak sampah, dan kehidupan yang 

membohongi anak seperti tupai hidup di dalam laut.
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g. Rima Andayani

SpongeBob itu kartun nya lucu, menarik utuk anak-anak. Warna 

kartunnya menarik. Spons kuning dan bentuknya kotak. Film kartun yang 

banyak menceritakan kekonyolan.

h. Rohmah

Menurut pandangan saya kartun SpongeBob hanya menceritakan 

lelucuan saja. Film SpongeBob adalah film yang menceritakan kebodohan 

pada anak, tidak mendidik karena tingkah bodoh dan jailnya. Film kartun 

SpongeBob berlebihan.

7. Perilaku Buruk Anak Menonton Televisi 

Tabel 0.8

No Nama Perilaku buruk anak 
1 Aldiyansyah Menunda pekerjaan yang orangtua perintah dan menjawab 

perkataan orangtua dengan kata-kata yang tidak sopan 
2 Kinanti patia Menunda pekerjaan yang orangtua perintah
3 Kamelia Menunda pekerjaan yang orangtua perintah, menunda 

salat,malas mempersiapkan peralatan sekolah dan 
menjawab perkataan orangtua dengan kata-kata yang tidak 
sopan 

4 Aurel Menunda pekerjaan yang orangtua perintah
5 Fatan Menunda pekerjaan yang orangtua perintah, menunda salat, 

malas mempersiapkan peralatan sekolah dan menjawab 
perkataan orangtua dengan kata-kata yang tidak sopan 

6 Sulthan Menunda pekerjaan yang orangtua perintah, menunda salat 
dan malas mempersiapkan peralatan sekolah

7 Gurnar Malas mempersiapkan peralatan sekolah dan menunda 
pekerjaan yang orangtua perintah

8 Ifando Menunda pekerjaan yang orangtua perintah, menunda salat, 
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malas mempersiapkan peralatan sekolah dan menjawab 
perkataan orangtua dengan kata-kata yang tidak sopan 

9 Dava Menunda pekerjaan yang orangtua perintah, menunda salat, 
malas mempersiapkan peralatan sekolah dan menjawab 
perkataan orangtua dengan kata-kata yang tidak sopan 

10 Nurul Menunda pekerjaan yang orangtua perintah dan malas 
mempersiapkan peralatan sekolah

8. Perilaku Buruk Anak Menonton Film Kartun SpongeBob Square Pants

Tabel 0.9

No Nama Perilaku buruk anak 
1 Aldiyansyah Suka bermalas-malasan seperti Patrick
2 Kinanti patia Suka bermalas-malasan seperti Patrick
3 Kamelia Menjulurkan lidah seperti SpongeBob Square Pants dan 

Patrick, bersikap jail seperti Squidward dan suka bermalas-
malasan seperti Patrick

4 Aurel Suka bermalas-malasan seperti Patrick
5 Fatan Menjulurkan lidah seperti SpongeBob Square Pants dan 

Patrick, bersikap jail seperti Squidward dan suka bermalas-
malasan seperti Patrick

6 Gurnar Suka bermalas-malasan seperti Patrick
7 Ifando Bersikap jail seperti Squidward, menjulurkan lidah  seperti 

SpongeBob Square Pants dan Patrick
8 Sulthan Menjulurkan lidah seperti SpongeBob Square Pants dan 

Patrick, bersikap jail seperti Squidward dan suka bermalas-
malasan seperti Patrick

9 Dava Menjulurkan lidah seperti SpongeBob Square Pants dan 
Patrick dan suka bermalas-malasan seperti Patrick

10 Nurul Suka bermalas-malasan seperti Patrick

9. Upaya Orangtua Mengatasi Perilaku Buruk Anak

Menonton film kartun adalah hal lazim untuk para anak-anak, bahkan 

juga bagi sebagian para remaja dan para orang dewasa yang sudah memang 

tertarik di dunia ini sejak masih kecil. Kebanyakan dari mereka memiliki 
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ketertarikan yang tinggi terhadap film kartun karena mereka menilai kartun itu 

memiliki cerita yang imajinatif, dapat mempengaruhi imajinasi dan kreativitas, 

dan dapat menjadi alternatif sarana hiburan yang bisa menghilangkan 

kejenuhan dari aktivitas sehari-hari.

Setiap orangtua memiliki tanggungjawab untuk selalu mengawasi 

anaknya dan memperhatikan perkembangannya, oleh sebab itu hal-hal yang 

sekecil apapun harus bisa diantisipasi oleh setiap orangtua. Begitu juga 

mengenai hal televisi ini, yang sudah nyata dampak negatifnya, sudah 

sepatutnya setiap orangtua mempersiapkan senjata untuk mengantisipasinya.

Penilaian upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam menonton film

kartun SpongeBob Square Pants di lingkungan Kemiling Kelurahan 

Langkapura Baru Darusalam sebagai berikut:
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Nama : Maya Sinta
Tabel 1.0

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah orangtua 
dengan tidak 
menunda-nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah orangtua 
dan berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 
wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat Islam



4 Membina 
Hubungan Baik 

Meluangkan 
waktu pergi 

Orangtua 
mengajak anak 
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dengan Anak bersama ke 
tempat 
tertentu

berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat

Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan hal-
hal yang dilihat 
anak disaat 
menonton televisi



5 Memberi 
Dorongan 
Dengan Rasa 
Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
dengan bahasa 
yang baik



7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
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kasar dan kotor

8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang lain 
tidak baik 
dilakukan
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Nama : Komariah Burhan

Tabel 1.1

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku terpuji 
dan tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah orangtua 
dengan tidak 
menunda-nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah orangtua 
dan berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan baik 
dan benar

Orangtua mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut dan 
sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua mampu 
mengajarkan salat 
subuh, zuhur, 
ashar, magrib dan 
isya wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat islam



4 Membina 
Hubungan Baik 

Meluangkan 
waktu pergi 

Orangtua 
mengajak anak 
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dengan Anak bersama ke 
tempat tertentu

berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat

Mengajak anak 
dengan bahasa 
yang baik

Orangtua  mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan hal-
hal yang dilihat 
anak disaat 
menonton televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain dengan 
bahasa yang baik



7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan yang 
kasar dengan 
nada yang 
tinggi

Orangtua mampu 
mengajarkan anak 
berbicara dengan 
tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor
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8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial seperti 
dapat membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapka
n keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan acara 
televisi yang 
ingin ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif      
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang lain 
tidak baik 
dilakukan
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Nama : Merry Linda Wati

Tabel 1.2

No
Variabel Upaya sOrangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah 
orangtua dengan 
tidak menunda-
nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah 
orangtua dan 
berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua 
mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 
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wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat Islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat 
tertentu

Orangtua 
mengajak anak 
berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat



Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan 
hal-hal yang 
dilihat anak 
disaat menonton
televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua 
mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
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dengan bahasa 
yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor



8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua 
mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif 
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang 
lain tidak baik 
dilakukan
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Nama :Siti Nimah

Tabel 1.3

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah 
orangtua dengan 
tidak menunda-
nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah 
orangtua dan 
berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua 
mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 
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wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat 
tertentu

Orangtua 
mengajak anak 
berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuanapa 
yang dilihat



Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan 
hal-hal yang 
dilihat anak 
disaat menonton
televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua 
mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
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dengan bahasa 
yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor



8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua 
mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif 
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang 
lain tidak baik 
dilakukan
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Nama : Farah Mawaddah

Tabel 1.4

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah 
orangtua dengan 
tidak menunda-
nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah 
orangtua dan 
berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua 
mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 
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wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat 
tertentu

Orangtua 
mengajak anak 
berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat



Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan 
hal-hal yang 
dilihat anak 
disaat menonton
televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua 
mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
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dengan bahasa 
yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor



8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua 
mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif 
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang 
lain tidak baik 
dilakukan
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Nama :Vila

Tabel 1.5

No

Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah 
orangtua dengan 
tidak menunda-
nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah 
orangtua dan 
berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua 
mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 





76

wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat Islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat 
tertentu

Orangtua 
mengajak anak 
berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat



Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan 
hal-hal yang 
dilihat anak 
disaat menonton
televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua 
mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
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dengan bahasa 
yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor



8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua 
mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif 
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang 
lain tidak baik 
dilakukan
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Nama : Rima Andayani

Tabel 1.6

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah 
orangtua dengan 
tidak menunda-
nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah 
orangtua dan 
berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua 
mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 
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wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat Islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat 
tertentu

Orangtua 
mengajak anak 
berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat



Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan 
hal-hal yang 
dilihat anak 
disaat menonton
televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua 
mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
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dengan bahasa 
yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor



8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua 
mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif 
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang 
lain tidak baik 
dilakukan
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Nama :Rohma

Tabel 1.7

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator
Sub  

Indikator
Item S J JS TP

1 Memperkenalkan 
Nilai Islam

Mengajarkan 
perilaku 
terpuji dan 
tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah 
orangtua dengan 
tidak menunda-
nunda



Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah 
orangtua dan 
berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang 
lain



2 Mengajarkan 
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan 
baik dan 
benar

Orangtua 
mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut 
dan sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain



3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak 
anak 
mengerjakan 
salat

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
salat subuh, 
zuhur, ashar, 
magrib dan isya 





82

wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat Islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
Dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat 
tertentu

Orangtua 
mengajak anak 
berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuan apa 
yang dilihat



Mengajak 
anak dengan 
bahasa yang 
baik

Orangtua  
mampu  
mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan 
respon yang 
positif



Menonton 
televisi 
bersama anak 
di rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan 
hal-hal yang 
dilihat anak 
disaat menonton
televisi



5 Memberi 
Dorongan dengan 
Rasa Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di 
ketahui anak

Orangtua 
mampu 
mengajarkan  
anak mengambil 
hal-hal yang 
positif dari apa 
yang diperankan
tokoh yang 
diidolakannya



6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam 
bahasa yang 
baik

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain 
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dengan bahasa 
yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan 
yang kasar 
dengan nada 
yang tinggi

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
anak berbicara 
dengan tidak 
mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor



8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
hal Positif 

Menumbuhke
mbangkan 
kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua 
mampu 
memberikan 
ruang kepada 
anak melakukan 
sifat sosial 
seperti dapat 
membagi 
makanan kepada 
temen-temannya



9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan 
anak 
mengungkapk
an keinginan 
yang ada di 
dalam 
benaknya

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan 
acara televisi 
yang ingin 
ditonton



10 Meluruskan 
Perilaku Negatif
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua 
mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang 
lain tidak baik 
dilakukan
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Berdasarkan pada tabel 1.0 sampai 1.7 penilaian upaya orangtua diatas 

bahwa orangtua juga menjelaskan secara langsung dalam hasil wawancara 

penelitian.Selama proses penelitian Selain peneliti medapatkan jawaban 

berdasarkan penilaian upaya orangtua diatas orangtua memberikan informasi 

mengenai jawaban tentang upaya yang dilakukan dengan masing-masing 

penjelasan yang dikemukakan sebagai berikut:

a. Maya Sinta 

Informan pertama yaitu Ibu Maya Sinta, beliau menjawab dengan cara 

mendampingi anak disaat menonton televisi terutama film kartun yang 

disukainya seperti kartun SpongeBob Square Pants. Setelah anak selesai 

menonton saya sebagai orangtua dari Aldi dan Kinanti Patia memberikan 

penjelasan kalau ada tayangan yang kurang baik dan tidak pantas untuk di 

contoh. Jadi anak lebih mengerti dan mengetahui mana yang baik dan yang 

buruk. Tidak melarang anak untuk menonton film yang disukainya tetapi 

memberikan batasan ketika anak susah dan malas untuk sesuatu yang 

diperintahkan saya lebih memilih mematikan televisi.

b. Komariah Burhan

Informan kedua dengan mengajak anak untuk membiasakan salat 

terlebih dahulu setalah anak ikut mengerjakan salat bersama baru saya 

mengizinkan untuk dihidupkan televisi. Menyelang-nyelingkan acara film 

kartun SpongeBob Square Pants dengan acara pengajian seperti islam itu 
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indah jadi saya bisa memberikan pembelajaran dari acara yang disaksikan. 

Tidak terlalu sering membiarkan anak menonton televisi setiap waktu.

Disaat anak menonton film kartun SpongeBob Square Pants saya 

memberitahu anak ketika ada adegan yang kurang baik agar anak tidak 

mengulangi atau menirukan lagi seperti adegan kelaki-lakian seperti 

SpongeBob dan Patrick disaat adegan lompat dan terlalu lincah karena anak 

saya itu perempuan dan tidak terlalu sering membiarkan anak menghabiskan 

waktu untuk menonton televisi.

c. Merry Linda Wati

Informan ketiga Beliau menjelaskan upaya yang saya lakukan sebagai 

orangtua anak yaitu tidak selalu mengikuti kemauan anak, disaat anak susah 

untuk disuruh sesuatu saya mematikan acara yang ditontonnya. Terkadang 

saya memberikan iming-iming kepada anak supaya ketika diperintahkan 

sesuatu anak biasanya langsung mengerjakan apa yang disuruh dan 

meninggalkan acaranya terlebih dahulu. Saya tidak menaruh televisi di ruang 

kamar anak tetapi televisi saya letakan di ruang tengah agar disaat anak 

menonton televisi saya dapat menemani dan memperhatikannya.

d. Siti Nimah

Informan keempat yang memberikan penjelasan mengenai upaya 

orangtua mengatasi perilaku buruk anak yaitu Ibu Siti Nimah sebagai 

orangtua dari Fathan beliau memaparkan upaya yang saya lakukan sebagai 
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orangtua agar anak tidak terus-terusan memiliki perilaku buruk karena 

adegan-adegan yang ditunjukan oleh tokoh-tokoh SpongeBob Square Pants 

dan anak menjadi tidak patuh ketika orangtua memerintahkan sesuatu karena 

anak lebih memilih menghabiskan film kartun yang disenanginya tersebut 

untuk itu saya memberikan jadwal jam menonton televisi karena film 

SpongeBob Square Pants yang dipindahkan jam tayangnya pada subuh 

sampai jam anak pergi sekolah, mematikan televisi dan tidak selalu 

mengikuti keinginan anak. Saya memberikan penjelasan serta arahan di saat 

anak menyaksikan adegan yang kurang baik agar anak tidak lagi mengikuti 

adegan yang ditayangkan oleh film kartun SpongeBob Square Pants dengan 

menggunakan kalimat yang baik agar anak dapat mencontoh dan terbiasa 

dengan perkataan yang baik dan sopan.

e. Farah Mawaddah

Informan kelima Ibu Farah Mawaddah, beliau menjawab 

mendampingi dan mengontrol anak dalam menonton televisi yang 

disenaginya. Mengajarkan anak tentang tingkah laku yang baik dan kurang 

baik, agar anak mengerti disaat yang dilakukannya itu salah dan tidak baik 

anak tidak lagi mengulanginya meskipun anak sering menonton film kartun 

yang sangat disenanginya. Selain itu saya memberikan contoh kepada anak 

agar anak lebih mengerti perilaku yang baik dan tidak baik.
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f. Vila  

Informan keenam dari Ibu Vila upaya yang dilakukan adalah saya 

memantau anak disaat menonton dan disaat anak sedang main dengan 

teman-temannya. Mengajarkan dan memberikan pendidikan agar anak 

memiliki perilaku yang baik dan saya mencontohkan kepada anak dengan 

berperilaku yang baik. Saya juga mengajarkan anak untuk lebih patuh 

dengan memberikan jadwal agar anak menjadi terbiasa dan menjadi lebih 

baik.

g. Rima Andayani

Informan ketujuh upaya dari Ibu Rima Andayani yang dilakukan 

adalah saya tidak memberikan lagi untuk menonton televisi dengan acara 

yang disukainya kalau anak tidak menuruti apa yang diperintah orangtua. 

memberikan jadwal kepada anak agar anak tidak kebiasaan bangun tidur 

langsung menghidupkan televisi. Memberikan arahan anak ketika anak salah 

apabila anak tidak sopan dan tidak patuh.

h. Rohmah

Informan terakhir Ibu Rohmah upaya yang beliau lakukan yaitu 

dengancara memindahkan cenel ke acara lain disaat anak susah untuk 

disuruhnya atau mematikan film yang disukainya. Mengjarkan anak dengan 

perkataan yang baik, mengatur jadwal dan memberikan pengetahuan apa 

yang telah ditonton anak. 2

                                                          
2Wawancara, 15-16 Mei 2017
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C. Pembahasan 

Pada pembahasan ini peneliti menganalisis dan membahas fakta-fakta yang 

ada dalam entitas yang menjadi unit penelitian. Pembahasan dilakukan dengan 

menggunakan teori yang telah dikemukakan di bab II beserta interpretasinya. 

Melihat dari pengamatan yang peneliti lakukan dalam penelitian dari tabel 0.5

hasil penelitian menujukan bahwa data penelitian identitas anak yang yang 

memiliki perilaku buruk akibat menonton televisi pada film kartun SpongeBob 

Square Pants berjumlah 10 orang anak dari umur 6 tahun sampai 12 tahun.

Menurut Lusi Nuryanti dalam bukunya Psikologi anak mengatakan, anak-

anak akan membentuk perilakunya dari mencontoh atau meniru apa yang 

dilihatnya sehari-hari. Dalam hal ini maka orang-orang yang berada disekitar 

anak akan menjadi model (objyek yang ditiru). 

Model juga dapat berasal dari apa yang dilihat atau didengar di televisi,

radio dan apa yang dibaca di media massa.3Maka lambat laun akan memberikan 

dampak pola pikir dan perilaku anak, terutama anak-anak yang berusia 6-12 

tahun.4Kehadiran televisi membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi mana 

dapat mewabah menjangkit hampir seluruh lapisan masyarakat. Tahun-tahun 

terakhir ini mulai disadari pengaruh buruk yang ditimbulkan televisi terhadap 

perkembangan perilaku anak, mengingat bahwa anak-anak usia SD atau SMP 

                                                          
3Lusi Nuryanti,”Psikologi Anak, Indeks”,  Bandung, 2008, h. 17
4Putra Syailendra, “Jika Anakku Seperti Doraemon”, (Jakarta, Pustaka Lusdyamura, 2010), 

h.44
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pada dasarnya bersikap meniru (imitatif). Dimana mereka mempunyai 

kecendrungan yang kuat untuk meniru segala sesuatu, terlepas dari persoalan 

apakah yang ditiru itu baik dan buruk. Kesan-kesan yang ditangkap pada usia 

anak-anak sangat sulit untuk terlupakan sampai usia dewasa.5

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat 

yang khusus, serta sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan.

Pembentukan atau perkembangan perilaku anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang termasuk faktor intern yaitu 

herediter, umur dan jenis kelamin. Sedangkan yang termasuk faktor ekstern 

adalah lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan media masa.6

Berdasarkan hasil penelitian upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak 

dalam menonton film kartun SpongeBob Square Pants di lingkungan Kemiling 

Kelurahan Langkapura Baru Darusalam menujukan bahwa dari 8 orang tua dari 

10 orang anak memiliki cara tersendiri dalam mengatasi perilaku buruk anak 

akibat menonton film kartun SpongeBob Square Pants. Orangtua adalah pendidik 

utama pada anak.Sejak lahir anak belajar bersikap dari orangtua.7Semua upaya

                                                          
5Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam, (Jakarta, Logos Wacana 

Ilmu, 1999), h. 171-174
6Elizabeth Hurlock,” Perkembangan Anak”, (Jakarta,PT Gelora Aksara Pratama, 1978), cet 2, 

h. 4
7Paul Suparno, Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2015), h. 65



90

yang dilakukan orangtua merupakan salah satu kewajiban orangtua dalam 

memberikan pendidikan terhadap anak untuk mengatasi perilaku buruk anak.

Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, pengertian 

pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud 

menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai 

manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya.

Anak-anak yang keasyikan dan senang menonton tayangan televisi tidak 

sadar akan pengaruh yang timbul pada diri mereka. Pengaruh yang timbul bisa 

muncul dalam berbagai macam bentuk, mulai dari tingkah laku, cara berbicara, 

serta tindakan-tindakan yang tidak baik. Di dalam Pendidikan yang di berikan 

oleh orang tua bagi anak harus mencakup seluruh aspek kemanusiaan, baik segi 

kejiwaan, fisik, intelektual dan sosial. Pendidikan budi pekerti atau akhlak adalah 

satu-satunya aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan. Tujuan 

pendidikan budi pekerti ialah mendidik anak agar dapat membedakan antara baik 

dan buruk, sopan dan tidak sopan, sifat terpuji dan tercela, serta sebagainya.8

Pendidikan keluarga yang baik adalah pendidikan yang memberikan 

dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan 

agama. Pendidikan keluarga mempunyai pengaruh yang penting untuk mendidik 

anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah 

                                                          
8Op.Cit, h 89
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merupakan pendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan 

kepribadian anak. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif dimana 

lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan 

rangsangan untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran

Islam. Dalam keluarga hendaknya dapat direalisasikan tujuan pendidikan agama 

Islam. Yang mempunyai tugas untuk merealisasikan itu adalah orangtua.

Orangtua memegang peranan yang penting dan sangat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anaknya.Sejak anak lahir, ibu yang selalu ada di sampingnya.

Oleh karena itu seorang anak pada umumnya lebih cinta kepada ibu karena ibu 

merupakan orang yang pertama dikenal anak. Maka dari itu ibu harus 

menanamkan kepada anak, agar mereka dapat mencintai ilmu, membaca lebih 

banyak, lebih dinamis, disiplin, dan ibu memberikan motivasi yang sehat dan 

menjadi teladan bagi anak mereka. Sebagai firman Allah dalam surat Luqman:19 

sebagai berikut:9

Allah Berfirman:

               

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu.Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”10

                                                          
9Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandatama, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, h. 107
10Al-Jumanatul’Ali, Op.Cit, h. 413
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Dari ayat ini telah menunjukkan dan menjelaskan bahwa tekanan 

pendidikan keluarga dalam Islam adalah jalan melatih anak membiasakan hal-hal 

yang baik, menghormati kedua orangtua, bertingkah laku sopan baik dalam 

berperilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. Menurut teori yang 

dijelaskan pada bagian Bab II bahwa televisi dengan berbagai program acaranya 

mampu memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya kepada 

khalayak di berbagai belahan bumi dan mampu mengubah perilaku penontonnya. 

Bahkan bagi anak-anak pun televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kehidupannya.Bermacam-macam tayangan di televisi memberikan 

dampak terhadap perilaku anak.Keseringan menonton tayangan televisi juga 

dapat mempengaruhi pola pikir, khususnya pada anak. Mereka merasa bahwa, 

semua orang akan bertingkah laku seperti yang dilihatnya di televisi. Hal itu akan 

tampak pada tingkah laku anak sehari-hari. Anak akan cenderung bertingkahlaku 

seperti tokoh yang diidolakannya itu. Teknologi dapat meningkatkan kualitas 

apabila digunakan secara bijak. Dengan demikian salah satu bentuk 

pendayagunaan teknologi dalam media televisi harus digunakan dengan baik dan 

dimanfaatkan secara benar.11

                                                          
11Hamzah, Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran, Jakarta:Bumi Aksara, 2010, 

h. 60
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Setiap orangtua memiliki tanggungjawab untuk selalu mengawasi anaknya 

dan memperhatikan perkembangannya. Perilaku anak yang memiliki prioritas 

orangtua adalah perilaku-perilaku dalam merealisasikan nilai-nilai moral dasar di 

samping nilai-nilai moral lainnya. Anak akan jauh lebih baik dalam pengawasan 

dan kontrol orangtua dalam menonton televisi atau di saat anak bermain bersama 

teman-temannya. Orangtua tidak seharusnya membiasakan anak menghabiskan 

waktu belajar dan mainya hanya di depan televisi saja karena akan banyak 

manfaat yang diperoleh anak tanpa harus selalu menonton televisi, di antaranya 

yaitu selain menumbuhkan kreativitas, anak juga akan memiliki kesempatan 

untuk berpikir, membaca, berkreasi melakukan sesuatu dan untuk menjalin 

hubungan yang menyenangkan dalam keluarga dan masyarakat.Orangtua 

memiliki tanggungjawab untuk mengawasi tayangan dan jam menonton televisi 

yang baik untuk anak, memilihkan kegiatan alternatif untuk anak selain 

menonton televisi dan membina hubungan komunikasi yang baik antara anak dan 

orangtua di rumah.

Dari hasil tabel penilaian upaya orangtua dimulai dari Tabel 1.0 S/d Tabel

1.7 dengan masing-masing pemaparan yang dijelaskan oleh orangtua upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi perilaku buruk anak tidak jauh berbeda. Pemaparan 

upaya orangtua diatas juga sama dengan penilaian pada masing-masing item 

sesuai teori yang ada. Meskipun tidak semua upaya orangtua sama yang 
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dilakukan para orangtua memiliki caranya sendiri seperti dijelaskan dibawah 

hasil Penilaian upaya orangtua pada masing-masing item sebagai berikut:

Penilaian upaya orangtua pada sub indikator pertama yaitu mengajarkan 

perilaku terpuji dan tercela pada item 1 orangtua Menjelaskan perilaku terpuji 

melaksanakan perintah orangtua dengan tidak menunda-nunda hasil penilaian 

upaya orangtua yaitu Ibu Maya Sinta, Komariah Burhan, Merry Linda Wati, Siti 

Nimah, Farah Mawaddah, Vila, Rima Andayani dan Romah Sering melakukan 

upaya tersebut. Selanjutnya pada item ke 2 orangtua menjelaskan perilaku tercela 

tidak mematuhi perintah orangtua dan berkata kasar yang menyakiti perasaan 

orang lain hasil penilaian upaya orangtua yaitu Ibu Maya Sinta, Komariah 

Burhan, Merry Linda Wati, Siti Nimah, Farah Mawaddah, Vila, Rima Andayani 

dan Romah Sering melakukan. 

Pada sub indikator kedua yaitu mengajak anak berbicara pada item ke 3 

yaitu Orangtua mampu mengajak anak berbicara dengan lemah lembut dan sopan 

ketika berbicara dengan orang lain hasil penilaian upaya orangtua yaitu Ibu Maya 

Sinta, Komariah Burhan, Merry Linda Wati, Siti Nimah, Farah Mawaddah, Vila, 

Rima Andayani dan Romah Sering melakukan. Selanjutnya pada sub indikator 

ketiga melibatkan anak ketika beribadah pada Item ke 4 orangtua mengajarkan 

salat subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya wajib untuk dikerjakan oleh umat 

Islam hasil penilaian upaya orangtua bahwa semua orangtua Sering melakukan.
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Pada sub indikator keempat meluangkan waktu pergi ketempat tertentu 

pada item ke 5 orangtua mengajak anak berkunjung ketempat wisata dan 

memberikan pengetahuan apa yang dilihat hasil penilaian bahwa Ibu Komariah 

Burhan, Vila dan Rima Andayani sering melakukan. Ibu Maya Sinta, Merry 

Linda Wati dan Rohma jarang melakukan. Ibu Siti Nimah dan Farah Mawaddah 

jarang sekali.Pada sub indikator mengajak anak berbicara dengan bahasa yang 

baik pada item ke 6 orangtua mampu mengajak anak berbicara dengan 

memberikan respon yang positif penilaian upaya orangtua bahwa Ibu Maya 

Sinta, Komariah Burhan, Siti Nimah, Vila dan Rohma sering melakukan. Ibu 

Merry Linda Wati, Farah Mawaddah dan Rima Andayani jarang melakukan. 

Selanjutnya pada sub indikator keenam nonton televisibersama anak dirumah 

pada Item ke 7 orangtua dapat mendampingi, mengontroldan mengajarkan hal-

hal yang dilihat anak disaat menonton televisi bahwa Ibu Maya Sinta, Komariah 

Burhan, Rima Andayani dan Rohma sering melakukan.Ibu Merry Linda, Siti 

Nimah, Farah Mawaddah dan Vila jarang melakukan.

Pada sub indikator ketujuhmenyalurkan potensi segala sesuatu yang ingin 

diketahui anak pada item ke 8 yaitu orangtua mengajarkan hal-hal yang positif 

dari apa yang diperankan tokoh yang diidolakannya. Hasil penilaian upaya 

orangtua bahwa Ibu Maya Sinta, Komariah Burhan, Siti Nimah, Rima Andayani 

dan Rosmala Dewi sering melakukan. Ibu Merry Linda Wati, Farah Mawaddah, 
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Vila jarang melakukan. Pada sub indikator kedelapan mengenalkan anak dengan 

beragam bahasa yang baik pada item ke 9 mengajarkan berbicara dengan bahasa 

yang baik hasil penilaian upaya orangtua yaitu Ibu Maya Sinta, Komariah 

Burhan, Merry Linda Wati, Siti Nimah, Farah Mawaddah, Vila, Rima Andayani 

dan Romah Sering melakukan. 

Pada sub indikator kesembilan menghindari perkataan yang kasar dengan 

nada yang tinggi pada Item 10 yaitu orangtua mampu mengajarkan anak 

berbicara dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor hasil 

penilaian upaya orangtua bahwa Ibu Komariah Burhan, Siti Nimah dan Rima 

Andayani Sering melakukan. Ibu Maya Sinta, Merry Linda Wati, Farah 

Mawaddah, Vila dan Rohma jarang melakukan upaya tersebut.Pada sub indikator 

kesepuluh menumbuhkembangkan kecerdasan emosi anak dengan sifat sosial 

beri pada item ke 11 Orangtua mampu memberikan ruang melakukan sifat-sifat 

sosial seperti dapat membagi makanan kepada temen-temannya upaya orangtua 

bahwa Ibu Maya Sinta, Komariah Burhan, Siti Nimah, Rima Andayani dan 

Rohma sering melakukan. Ibu Merry Linda Weati, Farah Mawaddah, Vila jarang 

melakukan upaya tersebut. 

Pada sub indikator kesebelas memberikan kesempatan anak 

mengungkapkan keinginan yang ada di dalam benaknya pada Item ke 12 yaitu 

orangtua memberikan kesempatan menentukan acara televisi yang ingin ditonton
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bahwa semua orangtua sering melakukannya. Dan sub indikator terakhir 

memberikan arahan perilaku yang tidak baik pada item ke 13 yaitu orangtua 

mampu mengajarkan perilaku negatif mengejek teman dan merampas mainan 

orang lain tidak baik dilakukanbahwa semua orangtua sering melakukannya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hasil menunjukan penilaian upaya 

orangtua sering yang dilakukan. Berdasarkan teori upaya yang dilakukan 

orangtua akan lebih efektif jika  semua item sering dilakukan dalam mengatasi 

perilaku buruk anak. Anak-anak harus dibiasakan dengan hal-hal perilaku terpuji 

semenjak ia kecil. Contohnya seperti mengajarkan dan membiasakan anak untuk 

shalat, bersikap santun terhadap orangtua, bersikap sopan terhadap orang lain dan 

berbuat baik terhadap sesama. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan dan 

perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Dalam mengontrol anak didalam 

menonton televisi, kontrol yang dilakukan bukanlah memaksa atau 

mengindoktrinisasi tetapi bersifat mengingatkan dan menyadarkan sehingga anak 

dapat berperilaku baik. Kontrol yang diberikan dengan penuh kasih sayang, asuh 

dan kebijakan menyebabkan rasa keterpaksaan yang dialami anak pada awalnya 

lambat laun berkembang menjadi kesadaran diri. Mereka akan menyadari bahwa 

apa yang dikontrol orangtuanya semata-mata dilakukan demi kebaikan dan 

kemaslahatan dirinya.12

                                                          
12 Shochib, Pola Asuh OrangTua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, h. 86
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Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang biasa 

orangtua lakukan dalam mengatasi perilaku buruk anak sebagai berikut :

1. Mengajarkan perilaku terpujimelaksanakan perintah orangtua dengan tidak 

menunda-nunda

2. Menjelaskan perilaku tercela tidak mematuhi perintah orangtua dan berkata 

kasar yang menyakiti perasaan oranglain

3. Orangtua mampu mengajak anak berbicara dengan lemah lembut dan sopan 

ketika berbicara dengan orang lain hasil

4. Orangtua mengajarkan salat subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya wajib untuk 

dikerjakan oleh umat Islam

5. Mengajarkan berbicara dengan bahasa yang baik

6. Orangtua memberikan kesempatan menentukan acara televisi yang ingin 

ditonton

7. Orangtua mampu mengajarkan perilaku negatif mengejek teman dan 

merampas mainan orang lain tidak baik

8. Memberikan jadwal untuk menonton televisi kepada anak

9. Memberikan pendampingan kepada anak disaat menonton televisi

10. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak 



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan

untuk mengetahui upaya orangtua mengatasi perilaku buruk anak dalam

menonton film kartun Spongebob Square Pants. Berdasarkan hasil penelitian

kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

dilaksanakan di lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru jalan

Darusalam gang Pangkalan temuan penelitian dan pembahasan yang telah

dijelaskan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pendidikan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya adalah 

merupakan pendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan 

kepribadian anak tersebut. Proses pendidikan bagi generasi muda mempunyai 

tiga pilar penting. Ketiga pilar itu, sekolah, masyarakat dan keluarga. Dalam 

pandangan orangtua, anak adalah buah hati dan tumpuan di masa depan yang 

harus dipelihara dan dididik. Memeliharanya dari segala marabahaya dan 

mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas. Itulah sifat fitrah orangtua. ikatan 

emosional antara orangtua dan anak inilah yang memberikan pencitraan terhadap 

institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan yang bersifat kodrati dengan pola 

asuh secara naluriah dan cenderung terwariskan secara turun temurun atau 

diantara warisan itu mulai hilang karena perputaran zaman karena kemajuan 

teknologi.
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Anak-anak yang menonton tayangan televisi tidak sadar akan pengaruh 

yang timbul pada diri mereka. Pengaruh yang timbul bisa muncul dalam berbagai 

macam bentuk, mulai dari tingkah laku, cara berbicara, serta tindakan-tindakan 

yang tidak baik. Melihat fenomena tersebut, perlu dilakukan beberapa hal untuk 

mengantisipasi terjadinya hal-hal yang lebih buruk yang diakibatkan oleh 

tayangan-tayangan televisi tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki 

ketertarikan yang tinggi terhadap film kartun karena mereka menilai kartun itu 

memiliki cerita yang imajinatif, dapat mempengaruhi imajinasi dan kreativitas, 

dan dapat menjadi alternatif sarana hiburan yang bisa menghilangkan kejenuhan 

dari aktivitas sehari-hari. Setiap orangtua memiliki tanggungjawab untuk selalu 

mengawasi anaknya dan memperhatikan perkembangannya. Orangtua dan anak

adalah satu ikatan dalam jiwa. Dalam keterpisahan raga, jiwa mereka bersatu

dalam ikatan keabadian. Tidak seorangpun dapat mencerai-beraikannya. Ikatan

itu dalam hubungan emosional antara anak dan orangtua yang tercermin dalam

perilaku. Setiap orangtua yang memiliki anak selalu ingin memelihara, 

membesarkan dan mendidiknya.

Pada penelitian ini menghasilkan bahwa dari 8 orangtua memiliki upaya 

yang tidak jauh berbeda di dalam mengatasi perilaku buruk anak dalam 

menonton film kartun SpongeBob Square Pants. Upaya yang dilakukan orangtua 

dalam mengarahkan anaknya adalah kewajiban orangtua memelihara anak-

anaknya sesuai dengan teori upaya orangtua yang dijelaskan pada Bab II. Dari 

hasil penilaian upaya orangtua bahwa dapat disimpulkan semua orangtua
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berusaha memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin secara proporsional

sesuai dengan tingkat perkembangan dan kondisi anak. Upaya orangtua tersebut

sebagaiberikut:

1. Memperkenalkan nilai Islam

2. Mengajak anak berbicara

3. Melibatkan anak ketika beribadah

4. Membina hubungan baik dengan anak

5. Memberikan dorongan dengan rasa ingin tahu

6. Membimbing anak dengan belajar bahasa

7. Meminimalkan ungkapan negatif yang didengar oleh anak

8. Beri kesempatan anak melakukan hal-hal positif

9. Memahami perasaan anak

10. Meluruskan perilaku negatif anak

Berdasarkan pada teori lainnya yang dijelaskan pada Bab II upaya untuk 

meminimalkan dampak negatif tayangan televisi pada perilaku anak, antara lain 

yang harus dilakukan adalah berikut ini :

1. Melakukan pendampingan saat anak menonton tayangan televisi, dengan 
menjelaskan berbagai dampak negatifnya 

2. Membuat aturan yang disepakati bersama dalam menonton televisi, 
menyangkut pembatasan jam tontonan dan jenis tayangan yang boleh dan 
yang tidak boleh ditonton.

3. Stasiun televisi diwajibkan membuat program acara untuk anak yang kids 
friendly, mendidik sekaligus menghibur, bukan sebaliknya program anak 
tetapi malah menjerumuskan anak dan tidak layak ditonton oleh anak.

4. Tanamkanlah pada diri anak untuk benar-benar memiliki manajemen waktu 
yang bagus seperti, kapan waktunya belajar, bermain, istirahat, nonton
televisi dengan melalui ucapan dan tindakan.



102

5. Berikanlah contoh riil kepada anak dengan cara orangtua tidak menonton 
program acara televisi yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan 
agama. 

6. Sesekali, boleh kita memberikan hadiah bagi anak jarang menonton televisi
dalam seminggu, atau kepada anak yang sudah disiplin menetapi jadwal
menonton televisinya sebagai penghargaan.

7. Teknologi dalam media komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai program 
pembelajaran.1

Sudah menjadi keharusan bagi orangtua dan pendidik untuk bekerja

bersama-sama memberikan kontribusi secara aktif dan positif dalam membentuk

kualitas anak yang cerdas baik secara intelektual, emosional, maupun

spiritualnya. Untuk mendukung kearah pengembangan diri anak yang baik upaya

orangtua dalam mengatasi perilaku buruk anak yaitu dilakukan dengan salah satu

upaya adalah pendidikan disiplin. Orangtua harus memberikan teladan dalam hal

disiplin yang baik dengan bijaksana.2

Disinilah letak peran orangtua terhadap pendidikan anak yaitu dengan

memberikan pemahaman dengan kata-kata, berbuat dan bertindak. Orangtua

sangat berpengaruh dalam menumbuhkembangkan kepribadian anak, orangtua

sebagai pendidik adalah contoh nyata yang akan ditiru anak-anak dalam

membentuk kebiasaan hidup Orangtua berkewajiban memelihara anak-anaknya

dengan cara mendidik, menanamkan budipekerti yang baik, melalui keteladanan

dari orangtuanya, dan juga berusaha memenuhi kebutuhan anak baik lahi

rmaupun batin secara proporsional sesuai dengan tingkat perkembangan dan

kondisi anak.

                                                          
1Bambang, Teknologi  Pembelajaran, Jakarta: RinekaCipta, 2008, h. 117
2Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi OrangTua dan Anak Dalam Keluarga, Jakarta:PT

Rineka Cipta, 2004, h.55
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah

dikemukakan oleh penulis yaitu mengenai upaya orangtua mengatasi perilaku

buruk anak dalam menonton film kartun SpongeBob Square Pants di lingkungan

Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam, maka dari itu penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Orangtua diharapkan berperan peting dalam mendidik anak-anaknya di dalam

kehidupan dengan memberikan pendidikan dan ilmu agama secara terus

menerus.

2. Orangtua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya di dalam

kehidupan sehari-hari.

3. Orangtua menyediakan waktu untuk bersama anak dan meluangkan waktunya 

di selakesibukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga

anak tidak merasa jauh dari orangtua dan lebih terasa dekat.

4. Orangtua mendampingi kegiatan yang dilakukan anak didalam rumah ataupun 

di luar rumah.

5. Orangtua mengontrol dan memberikan arahan kepada anak ketika melakukan

perbuatan yang buruk.

Dengan adanya peran dari orang tua anak yang memiliki perilaku buruk

akan mengerti bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik. 

Upaya orangtua dapat dilakukan dengan memberikan perhatian, pengertian, 
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keterbukaan dan dukungan positif dari orangtua maka komunikasi akan berjalan

baik maka anak akan lebih disiplin dan perkembanagan perilakunya akan lebih

baik. Anak yang memiliki perilaku buruk akibat dari menonton televisi akan

menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

C. Penutup

AlhamdulillahiRabbilalamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita

Nabi agung Muhammad SAW.  Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada

semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik

dengan pikiran, tenaga, maupun materi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, hal tersebut semata-mata

karena keterbatasan pemahaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat member manfaat bagi penulis

pada khusunya dan bagi para pembaca pada umumnya, meskipun karya ilmiah 

yang berbentuk skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian

Kisi-kisi Wawancara Tentang Upaya Orang Tua Mengatasi Perilaku Buruk 
Anak Dalam Menonton Film Kartun SpongeBob Square Pants Di Lingkungan 

Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam

No Variabel Indikator Sub Indikator Item Jumlah
1 Upaya 

OrangTua 
a. Memperkenalkan 

nilai islam
Mengajarkan 
perilaku terpuji 

1
2 

Mengajarkan 
perilaku tercela

2

b. Mengajak anak 
berbicara 

Mengajarkan anak 
dengan perkataan 
yang baik dan benar

3 1

c. Melibatkan anak 
ketika beribadah

Mengajak anak 
mengerjakan salat

4 1

d. Membina 
hubungan baik 
dengan anak 

Meluangkan waktu 
pergi bersama ke 
tempat tertentu

5

3 
Mengajak anak 
berbicara dengan 
bahasa yang baik

6

Menonton televisi 
bersama anak di 
rumah

7

e. Memberi dorongan 
dengan rasa ingin 
tahu 

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang ingin 
diketahui anak

8 1

f. Membimbing anak 
dengan belajar 
bahasa 

Mengenalkan anak 
beragam bahasa yang 
baik

9 1

g. Meminimalkan 
ungkapan negatif
yang didengar oleh 
anak 

Menghindari 
perkataan yang kasar 
dengan nada yang 
tinggi

10 1



h. Beri kesempatan 
melakukan hal-hal 
yang positif 

menumbuhkembangk
an kecerdasan emosi 
anak dengan sifat-
sifat sosial

11 1

i. Memahami 
perasaan anak

Memberikan 
kesempatan anak 
mengungkapkan 
keinginan yang ada 
di benaknya

12 1

j. Meluruskan 
perilaku negatif 
anak

memberikan arahan 
kepada anak 13 1



Pedoman Wawancara Tentang Upaya Orang Tua Mengatasi Perilaku Buruk 
Anak Dalam Menonton Film Kartun SpongeBob Square Pants Di Lingkungan 

Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam

No
Variabel Upaya Orangtua Penialaian Orangtua

Indikator Sub  Indikator Item S J JS TP
1 Memperkenalkan 

Nilai Islam
Mengajarkan 
perilaku terpuji 
dan tercela

Orangtua 
Menjelaskan 
perilaku terpuji 
melaksanakan 
perintah orangtua 
dengan tidak 
menunda-nunda
Orangtua 
menjelaskan 
perilaku tercela 
tidak mematuhi 
perintah orangtua 
dan berkata kasar 
yang menyakiti 
perasaan  orang lain

2 Mengajarkan
Anak Berbicara

Mengajarkan 
anak dengan 
perkataan baik 
dan benar

Orangtua mampu 
mengajak anak 
berbicara dengan 
lemah lembut dan 
sopan ketika 
berbicara dengan 
orang lain

3 Melibatkan Anak 
Ketika Beribadah 

Mengajak anak 
mengerjakan salat

Orangtua mampu 
mengajarkan salat 
subuh, zuhur, ashar, 
magrib dan isya 
wajib untuk 
dikerjakan oleh 
umat Islam

4 Membina 
Hubungan Baik 
dengan Anak

Meluangkan 
waktu pergi 
bersama ke 
tempat tertentu

Orangtua mengajak 
anak berkunjung 
ketempat wisata 
dan memberikan 
pengetahuanapa 
yang dilihat

Mengajak anak Orangtua  mampu  



dengan bahasa 
yang baik

mengajak anak 
berbicara dengan 
memberikan respon 
yang positif

Menonton televisi 
bersama anak di 
rumah

Orang tua dapat 
mendampingi, 
mengontrol dan 
mengajarkan hal-
hal yang dilihat 
anak disaat 
menonton televisi

5 Memberi 
Dorongan 
Dengan Rasa 
Ingin Tahu

Menyalurkan 
potensi segala 
sesuatu yang
ingin di ketahui 
anak

Orangtua mampu 
mengajarkan  anak 
mengambil hal-hal 
yang positif dari 
apa yang 
diperankantokoh 
yang diidolakannya

6 Membimbing 
Anak dengan 
Belajar Bahasa

Mengenalkan 
anak dengan 
beragam bahasa 
yang baik

Orangtua mampu 
mengajarkan 
berbicara dengan 
orang lain dengan 
bahasa yang baik

7 Meminimalkan 
Ungkapan 
Negatif yang di 
Dengar oleh Anak

Menghindari 
perkataan yang 
kasar dengan 
nada yang tinggi

Orangtua mampu 
mengajarkan anak 
berbicara dengan 
tidak mengeluarkan 
kata-kata yang 
kasar dan kotor

8 Beri Kesempatan 
Melakukan Hal-
Hal Positif 

Menumbuhkemba
ngkan kecerdasan 
emosi anak
dengan sifat 
sosial 

Orangtua mampu 
memberikan ruang 
kepada anak 
melakukan sifat
sosial seperti dapat 
membagi makanan 
kepada temen-
temannya

9 Memahami 
Perasaan Anak 

Memberi 
kesempatan anak 
mengungkapkan 
keinginan yang 
ada di dalam 

Orangtua
memberikan 
kesempatan 
menentukan acara 
televisi yang ingin 



benaknya ditonton
10 Meluruskan 

Perilaku Negatif
Anak

Memberikan 
arahan kepada 
anak 

Orangtua mampu 
mengajarkan 
perilaku negatif
mengejek teman
dan merampas 
mainanorang lain 
tidak baik 
dilakukan

Keterangan : S  = Selalu
J   = Jarang
JS  = Jarang Sekali
TP = Tidak Pernah1

                                                          
1 Ridwan Abdullah Sani, Penilaian Autentik, Jakarta:Bumi Aksara, 2016, h. 161



Lampiran II Kerangka Observasi Penelitian

1. Mengamati perilaku anak di lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura 

Baru Darusalam yang menonton film kartun SpongeBob Square Pants

Lampiran III Kerangka Wawancara Penelitian

Wawancara Anak

1. Apakah adik menyukai film kartun yang ditayangkan di televisi ?

2. Apakah adik meyukai film kartun SpongeBob Square Pants ?

3. Apakah adik senang mengoleksi barang-barang yang berhubungan dengan 

kartun SponbgeBob Square Pants ?

4. Apakah adik setiap menonton televisi selalu di dampingi orangrtua ?

5. Apakah adik selalu menonton film kartun SpongeBob Square Pants ?

Wawancara Orangtua Anak

1. Apakah ibu/bapak selalu mengizinkan anak menonton televisi ?

2. Berapa kali dalam seminggu anak menonton televisi yang ibu/bapak ketahui ?

3. Bagaimana perilaku buruk anak dari menonton film kartun SpongeBob 

Square Pants yang ibu/bapak lihat selama ini ?

4. Bagaimana tanggaban ibu/bapak mengenai tayangan film kartun SpongeBob 

Square Pants ?

5. Bagaimana upaya ibu/bapak lakukan dalam mengatasi perilaku buruk anak 

dalam menonton film kartun SpongeBob Square Pants ?



2. FOTO-FOTO ANAK YANG MENONTON FILM KATUN SPONGEBOB 

SQUARE PANTS

Nama : Sultan Nama : Ifando

Nama : Aurel Nama : Gurnar

    



Nama : Dava Nama : Kamelia

Nama : Fathan

Nama : Aldiyansyah Nama : Kinanti Fatia



Nama :Nurul 

3. FOTO ORANGTUA ANAK



Nama : Maya Sinta Nama : Komariah Burhan

Nama :  Navila Rahmah Nama: Rima Andayani



Nama : Farah Mawaddah Nama : Merry Linda

Nama : Siti Nimah Nama : Rohmah



4. FOTO LOKASI PENELITIAN

Lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Darusalam

Lingkungan Kemiling Kelurahan Langkapura Baru Jalan Darusalam 

Gang.Pangkalan 



Gang Pangkalan.

5. KEGIATAN ANAK-ANAK di JALAN DARUSALAM Gang PANGKALAN
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