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 Aplikasi youtube merupakan salah satu dari banyaknya media sosial yang 

sering digunakan oleh masyarakat baik itu orang dewasa maupun anak-anak. 

Maraknya aplikasi youtube pada anak-anak merupakan salah satu masalah di dunia 

pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tentunya hal 

ini membawa dampak pada perkembangan anak-anak jika orangtua terus menerus 

memberikan aplikasi youtube. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak 

aplikasi youtube terhadap perkembangan kognitif dan sosial emosional anak di 

Pemajatan Kabupaten Banjar.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ada enam anak usia 4-6 tahun 

beserta orangtuanya (ibu rumah tangga). Adapun yang menjadi objek penelitian 

yaitu dampak aplikasi youtube yang terjadi pada perkembangan kognitif dan sosial 

emosional anak di pemanjatan kabupaten banjar. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini dalam penelitian 

ini menggunakan analisis Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Dampak Aplikasi 

Youtube Terhadap Perkembangan Kognitif dan Sosial Emosional Anak di 

Pemajatan Kabupaten Banjar” dapat disimpulkan bahwa: dampak dari aplikasi 

youtube terhadap perkembangan kognitif ke 6 anak yang ada di komplek tersebut 

ialah, mengenal huruf abjad, huruf hijaiyah, mengenal warna, mengenal angka dan 

bisa berhitung, bisa menghapal, mudah meniru, belajar melalui lagu-lagu, mengenal 

benda besar maupun kecil, dan mengelompokkan gambar. Dampak dari aplikasi 

youtube terhadap perkembangan sosial dan emosional ke 6 anak yang ada di 

komplek tersebut ialah, mandiri, disiplin, pemarah, menangis, gembira, mudah 

bergaul, tidak mengganggu teman, dan berkomunikasi dengan baik. 

 

 

 


