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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat 

menjadi sarana belajar bagi anak yang sekaligus menjadi suatu proses yang 

terjadi secara terus menerus dalam kehidupan dan mempunyai manfaat 

untuk merangsang perkembangan anak secara umum, membantu anak 

dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya (Sekartini, 2011). Sedangkan 

menurut Adriana (2011), Bermain adalah salah satu stimulasi yang tepat 

bagi anak untuk merangsang daya pikir anak untuk mendayagunakan aspek 

emosional, sosial, dan fisiknya. 

Dewasa ini ada banyak ragam alat permainan yang berkembang dari 

waktu ke waktu. Mulai dari permainan tradisional hingga modern. Ada 

beberapa jenis permainan yang bersifat membentuk ketrampilan dan 

kreatifitas anak seperti permainan menyusun puzzel, membuat origami. 

Semua itu memerlukan kontrol dan seleksi orang tua ataupun guru agar jenis 

dan alat permainan tersebut dapat berfungsi optimal dan tidak 

membahayakan anak. 

Perkembangan personal sosial adalah bertambahnya kemampuan 

dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkembangan 

personal sosial anak dapat distimulasi dengan kegiatan bermain karena anak 

dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayanya (Marimbi, 2010). 
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Perangsangan dan latihan-latihan anak dapat dilakukan oleh orang tua, 

anggota keluarga, ataupun orang dewasa disekitar anak. Karena pentingnya 

orang tua bagi pengembangan kecerdasan anak dan kreatifitas anak, maka 

sangat dianjurkan pada orang tua terutama ibu untuk meluangkan waktu 

secara teratur untuk menemani anak dalam melakukan kegiatan sesuai 

dengan tingkatan usia dan perkembangan anak pada umumnya, misalnya 

dengan kegiatan bermain dan diharapkan orang tua mengetahui manfaat  

dari kegiatan yang dilakukan anak sesuai dengan umur anak saat ini. 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang tua. Ada beberapa 

orang tua yang kurang mengetahui manfaat dari bermain bagi 

perkembangan anak dan mereka berpendapat bahwa anak yang terlalu 

banyak bermain akan membuat anak menjadi malas belajar dan 

membuatnya menjadi bodoh, anak juga akan melupakan waktu tidurnya 

karena terlalu banyak bermain. Hasil surve awal dari 5 anak prasekolah (3-6 

tahun) dengan menggunakan DDST (Denver Development Screening Test) 

di item personal sosail didapatkan intepretasi 2 anak normal dan 3 anak 

lainnya mendapat intepretasi caution. Untuk meningkatkan partisipasi orang 

tua terutama ibu dalam mengembangkan kreatifitas anak melalui bermain 

maka peneliti ingin mengadakan penelitian tentang “Hubungan tingkat 

pengetahuan ibu tentang manfaat bermain dengan perkembangan personal 

sosial anak prasekolah (3-6 tahun) di TK (taman kanak-kanak) Pertiwi desa 

Jembungan Banyudono Boyolali”. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan sebagai berikut : 

“Adakah Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Manfaat Bermain 

Dengan Perkembangan Personal Sosial Anak Prasekolah (3-6 tahun) di TK 

(taman kanak-kanak) Pertiwi Desa Jembungan, Banyudono, Boyolali?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang 

manfaat bermain dengan perkembangan personal sosial anak prasekolah 

(3-6 tahun) TK (Taman Kanak-Kanak) Pertiwi Desa Jembungan, 

Banyudono, Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan ibu tentang manfaat bermain. 

b. Mengetahui perkembangan personal sosial anak prasekolah (3-5 

tahun). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 a. Peneliti  

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan peneliti yang 

akan datang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk 
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penelitian lebih lanjut tentang partisipasi ibu dalam perkembangan 

anak usia prasekolah. 

b. Tempat penelitian  

Dapat memberi gambaran tentang perkembangan personal sosial 

siswa di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi. 

c. Masyarakat  

Dapat menambah wawasan ibu mengenai manfaat bermain dan ibu 

dapat mengetahui perkembangan anaknya sesuai umur. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 

Sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian 

tentang “Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat bermain 

dengan perkembangan personal sosial anak prasekolah di Desa Jembungan, 

Banyudono, Boyolali”. Adapun penelitian yang pernah dilakukan dan 

hampir sama dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut : 

1. Sri Ulina (2011), melakukan penelitian tentang hubungan tingkat 

pengetahan ibu tentang manfaat bermain dengan perkembangan anak 

usia prasekolah di TK Kasih Ibu PTPN IV AFD 8-9 Desa Bangun Purba 

Tengah Deli Serdang tahun 2011. Sehingga disimpulkan adanya 

hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang manfaat bermain dengan 

perkembangan anak usia prasekolah.  

2. Maryati (2010), melakukan penelitian tentang hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang alat permainan edukatif dengan perkembangan 
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motorik halus pada anak usia prasekolah di taman kanak-kanak pertiwi 

Wiro 1 Klaten. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang alat permainan edukatif dengan tingkat 

perkembangan motorik halus anak prasekolah di TK Pertiwi Wiro 1 

Klaten. 

3. Cahyani (2009), melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan ibu 

tentang stimulasi dengan perkembangan motorik kasar anak usia 3-5 

tahun di TK/Playgrup Majelis Dakwah Islam 1 PLUS Pandeyan 

Ngemplak Boyolali. Hasil penelitian ini adalah ada hubungan 

pengetahuan ibu tentang stimulasi dengan perkembangan motorik kasar 

anak usia 3-5 tahun di TK/Playgrup Majelis Dakwah Islam 1 PLUS 

Pandeyan Ngemplak Boyolali. 

 


