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RAHAYUNING FRANSISKA, Nim : 1113113029, Hubungan Peran 
Orangtua Mendampingi Anak Menonton Tayangan Televisi Dengan 
Capaian Perkembangan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun di TKQ Umaira 
Kecamatan Medan Perjuangan 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peran orangtua 
mendampingi anak menonton tayangan televisi dengan capaian perkembangan 
emosional anak usia 5-6 tahun di TKQ Umaira Kecamatan Medan Perjuangan. 
Penelitian ini dilakukan di TKQ Umaira Medan Perjuangan dengan sampel 
penelitian 75 orang anak menggunakan angket serta observasi langsung disekolah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional, dengan pendekatan yang 
digunakan deskriptif kuantitatif, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan, variabel bebas adalah peran orangtua 
mendampingi anak menonton tayangan televisi sedangkan variabel terikat adalah 
capaian perkembangan emosional anak yang telah diuji validitas dan reliabiltas 
dari setiap angket yang telah disebarkan. 

Data dianalisis dengan metode deskriptif dan uji hipotesis dengan uji t 
yang dilanjutkan dengan uji signifikan pada taraf nyata α = 0,05. Berdasarkan 
hasil analisis data diatas diperoleh rata-rata nilai  capaian perkembangan 
emosional 57,20 dengan skor tertinggi 71 dan skor terendah 47. Sedangkan nilai 
rata-rata peran orangtua mendampingi anak menonton tayangan televisi 54,82 
dengan nilai tertinggi 68 dan nilai terendah 44. Untuk tingkat kecenderungan data 
dilakukan dengan uji kecenderungan dengan menggunakan rata-rata ideal (0,25) 
dan standar deviasi ideal (0,5) untuk peran orangtua mendampingi anak menonton 
tayangan televisi dengan hasil kategori tinggi 56 orangtua (74,6%), kategori 
sedang 19 orangtua (25,4%), dan 0 % orangtua dikategori rendah. Sedangkan 
untuk capaian perkembangan emosional anak dengan hasil kategori tinggi 25 
orang anak (33,3%), kategori sedang 46 orang anak (61,3 %), kategori rendah 4 
orang anak (5,4%). 

Berdasarkan hasil tersebut hipotesis menyatakan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara peran orangtua mendampingi anak menonton tayangan 
televisi dengan capaian perkembangan emosional anak dan dari hasil uji hipotesis 
diperoleh thitung > ttabel yaitu (3,84) > (1,666) dengan dk = n-2 =(75-2=73) ( 73 = 
1,666) pada taraf α = 0.05. Dengan demikian terdapatnya hubungan yang 
signifikan bahwa jika peran orangtua mendampingi anak menonton televisi tinggi 
maka ditingkatan capaian perkembangan emosional anak pun semakin baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


