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Penelitian tentang dampak menonton film kartun animasi di televisi 
terhadap perkembangan cara bicara pada anak usia 2 tahun sampai 4 tahun 
dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap fenomena film kartun 
animasi Dora The Explorer yang frekuensi pemutarannya sebanyak 3 sampai 
4 kali setiap hari, dimana film kartun animasi tersebut mempunyai dampak 
yang positif terhadap perkembangan cara bicara pada anak usia 2 tahun 
sampai 4 tahun.  

Penelitian ini menggunakan teori behavioristik karena lebih 
menekankan pada proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari 
luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. 
Anak dianggap sebagai penerima aktif dari lingkungannya, tidak memiliki 
peranan yang aktif dalam peranan perkembangan proses perilaku verbalnya. 
Proses perkembangan bahasa ditentukan oleh lamanya latihan yang 
diberikan oleh lingkungannya. 

Penelitian mengenai dampak menonton film anak-anak di televisi 
terhadap cara bicara anak ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam 
penelitian ini, untuk memperoleh data, gambaran, atau uraian tersebut akan 
digunakan wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat open-ended 
dengan orang tua dari anak tersebut yang menjadi subjek penelitian. Dalam 
penelitian ini, data akan diperoleh melalui observasi langsung (direct 
observation),dengan mencoba mengamati perilaku dan cara bicara subjek. 
Sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah 
kapabilitas dari peneliti. Pedoman yang digunakan dalam wawancara adalah 
tidak terstruktur, Wawancara dalam penelitian ini bersifat open-ended atau 
terbuka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
fenomenologi.  

Film kartun animasi Dora The Explorer mempunyai pengaruh positif 
pada anak-anak usia 2 tahun sampai 4 tahun karena terbukti dengan 
menonton film kartun animasi tersebut, mereka dapat menambah kosakata 
baru dan menjadikannya sebagai gaya bahasa mereka sehari-hari serta 
perkembangan cara bicara anak menjadi lebih baik. Proses perkembangan 
bahasa khususnya cara bicara ditentukan oleh keadaan biologisnya yang 
disertai dengan lingkungan yaitu dengan memberikan stimulus berkali-kali 



untuk mengatakan sesuatu dan memberikan arahan kepada orang tua agar 
mendampingi anak ketika menonton televisi serta para pengusaha televisi 
agar lebih bijaksana dalam memberikan program acara televisi khususnya 
program acara anak-anak.   


