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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan 

(skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang 

teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini 

menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, 

organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga 

masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk perkembangan emosi, 

intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya 

(Soetjiningsih, 1995). 

Hal yang terpenting dalam perkembangan anak antara umur tiga 

sampai enam tahun ialah perkembangan sikap sosialnya. Sikap sosial secara 

umum adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, saling 

kebergantungan dengan manusia lain dalam berbagai kehidupan 

bermasyarakat (Zulkifli, 2001). Perkembangan sosial berarti pencapaian 

kematangan dalam hubungan sosial (Yusuf, 2008). 

Masa usia dini adalah masa keemasan, artinya masa tersebut 

merupakan masa terbaik dalam proses belajar yang hanya sekali dan tidak 

pernah terulang kembali. Perkembangan anak pada masa ini berlangsung 

sangat cepat dan akan menjadi penentu bagi sifat-sifat atau karakter anak di 

masa dewasa. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak 

(Prasetyo, 2011). Pada masa kanak-kanak ini anak yang mampu melakukan 

hubungan sosial dengan baik akan memudahkan anak dalam melakukan 

penyesuaian sosial dan anak akan mudah diterima sebagai anggota kelompok 

sosial di tempat mereka mengembangkan diri (Hurlock, 1997). 

Dalam perkembangan anak dibutuhkan adanya stimulasi. Anak yang 

mendapat stimulasi yang terarah dan teratur lebih cepat berkembang 

dibandingkan dengan anak yang kurang/tidak mendapat stimulasi. 

Perkembangan psiko-sosial sangat dipengaruhi lingkungan dan interaksi 
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antara anak dengan orang tuanya/orang dewasa lainnya. Perkembangan anak 

akan optimal bila interaksi sosial diusahakan sesuai kebutuhan anak pada 

berbagai tahap perkembangannya, sedangkan lingkungan yang tidak 

mendukung akan menghambat perkembangan anak (Soetjiningsih, 1995). 

Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi 

keluarga. Orang tua kelas menengah cenderung lebih mampu menjelaskan 

sesuatu, menggunakan pujian verbal, menggunakan penalaran untuk 

membangun disiplin dan bertanya kepada anak-anak mereka. Orang tua yang 

berasal dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung mendisiplinkan anak-

anak mereka dengan hukuman fisik dan mengecam anak-anak mereka 

(Santrock, 2002). 

Anak akan mendapatkan stimulasi dengan baik pada pendidikan anak 

usia dini atau pendidikan prasekolah. Anak yang sejak usia dini mengikuti 

pendidikan anak usia dini, mereka lebih mandiri, berkompeten, percaya diri, 

mengetahui dunia sosial, dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sosial 

yang menyenangkan serta keadaan yang tidak menyenangkan (Santrock, 

2007). 

Menurut data anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini di 

Indonesia tercatat bahwa jumlah APK (Angka Partisipasi Kasar)-PAUD pada 

tahun 2004 mencapai 12,7 juta (27%), dan tahun 2008 APK-PAUD mencapai 

15,1 juta (53,6%). Sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah APK-PAUD 

mencapai 62,4% (Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), 2011). 

Prevalensi masalah perkembangan dan perilaku anak di US sebesar 

12-16%, sedangkan prevalensi di Indonesia sebesar 13-18%. Penelitian yang 

dilakukan di Bantul pada tahun 2007 mendapatkan hasil sebesar 8% 

dinyatakan suspek gangguan keterlambatan perkembangan (Sitaresmi, Ismail, 

and Wahab, 2008). 

Usaha guru untuk membantu perkembangan sosial anak adalah 

memberikan latihan untuk belajar berhubungan sosial dan pengalaman 

pendahuluan untuk menjadi anggota kelompok. Sebagai langkah cara 

mendidik anak adalah dengan melatih hubungan sosial anak, guru dapat 
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memperkenalkan anak dengan teman sebayanya, kemudian melibatkan anak 

dalam kelompok bermain dan kelompok belajar teman sebaya baik dalam 

kelompok kecil maupun dalam kelompok besar di sekolah. Anak tidak hanya  

lebih banyak bermain dengan anak-anak lain tetapi juga lebih banyak 

berbicara. Di dalam kelompok anak akan saling berkomunikasi, belajar untuk 

bertoleransi dan menghargai orang lain, serta anak dapat belajar untuk 

menjadi pemimpin dan menjadi anggota kelompok (Hurlock, 1997). 

Salah satu jenjang pendidikan anak usia dini yaitu Taman Kanak-

kanak (TK). TK adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Hasan, 2009). TK dilihat 

dari jenisnya dapat dibedakan ke dalam bentuk TK yang diselenggarakan 

hampir sehari penuh lamanya (full day session) dan TK yang berlangsung 

dalam waktu yang lebih singkat (reguler) (Asmani, 2009). 

Orang tua memilih TK full day karena kedua orang tua bekerja dari 

pagi hingga menjelang malam hari, sehingga hanya memiliki sedikit waktu 

untuk memperhatikan anak di rumah. Orang tua yang memilih sekolah 

reguler karena mereka masih memiliki waktu untuk memperhatikan anak di 

rumah. Mereka khawatir bila memilih TK full day, waktu anak akan 

dihabiskan di sekolah, sehingga anak kehilangan waktu bermain dan kesulitan 

untuk berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya 

(Basuki, 2007). 

Keluarga dan lingkungan rumah memiliki peran yang penting dalam 

perkembangan sosial anak. Anak yang mengikuti TK reguler selain 

melakukan interaksi di sekolah, mereka mempunyai waktu untuk berinteraksi 

dengan keluarga dan anak-anak dari lingkungan tetangga terdekat. Anak yang 

mengikuti TK full day sebagian besar waktunya berada di sekolah (Votruba-

Drzal, Li-Grining, and Maldonado-Carren˜o, 2008). 
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Dengan adanya kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan maksud mengetahui perbedaan perkembangan personal 

sosial antara anak yang sekolah di TK full day dan TK reguler di Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan: 

“Adakah perbedaan perkembangan personal sosial antara anak yang sekolah 

di TK full day dengan anak yang sekolah di TK reguler di Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui gambaran personal sosial pada anak yang sekolah 

di TK full day. 

b. Untuk mengetahui gambaran personal sosial pada anak yang  

sekolah di TK reguler. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui adakah perbedaan personal sosial antara anak 

yang sekolah di TK full day dengan anak yang sekolah di TK reguler di 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

kedokteran pada umumnya dan ilmu kesehatan anak pada khususnya, 

terutama mengenai perbedaan personal sosial antara anak yang sekolah di 

TK full day dengan anak yang sekolah di TK reguler. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi kepada orang tua untuk melakukan 

pemantauan perkembangan anak. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya. 


