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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun yang mana 

pada usia ini disebut dengan usia emas (golden age) karena pada masa ini 

sangat berpotensi untuk melatih dan mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan yang dimiliki anak. Sekitar 80% anak yang mengalami 

gangguan perkembangan juga mengalami kesulitan dalam pengaturan 

keseimbangan tubuh (Hildayani, 2008).  

Pada anak usia dini, keseimbangan tubuh yang dimiliki masih belum 

stabil, padahal keseimbangan sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas 

mereka sehari-hari (Yuliani, 2009). Menurut Moeslichatoen (2004) bermain 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan. Dalam bermain 

diperlukan adanya sarana yang dapat menunjang supaya tujuan dari permainan 

tersebut dapat tercapai. Salah satu sarana untuk melatih keseimbangan tubuh 

yaitu dengan bermain papan titian.  

Menurut Mulyani dan Gracinia (2007) papan titian merupakan media 

yang dapat mengukur atau melatih keseimbangan anak. Bermain papan titian 

merupakan dasar untuk melatih keseimbangan, serta dapat melatih keberanian 

dan kepercayaan diri anak. Papan titian bisa terbuat dari papan ataupun kayu 

dengan ketinggian ± 10-30 cm dan ukuran panjang papan 1,5-2 m serta lebar ± 

10 cm. Dengan metode yang menyenangkan yang diciptakan melalui bermain 
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papan titian, anak tidak akan merasa terbebani untuk melatih keseimbangan 

badannya, dan dapat bergembira dalam berlatih keseimbangan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. 

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di TK (Taman 

Kanak-Kanak) Darul Arqom Makamhaji dan TK RA Al Muayyad Kusuma 

Dewi Makamhaji terdapat 33 siswa. Pada kedua TK tersebut masih banyak 

siswa yang keseimbangannya kurang baik.  

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya keseimbangan bagi 

anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari, maka penulis ingin membuktikan 

apakah ada pengaruh bermain papan titian terhadap keseimbangan pada anak 

usia 5-6 tahun.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian, yaitu “Apakah ada pengaruh bermain papan titian terhadap 

keseimbangan anak usia 5-6 tahun ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh bermain papan titian terhadap keseimbangan 

anak usia 5-6 tahun. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh bermain papan titian. 

b. Untuk mengetahui keseimbangan anak usia 5-6 tahun. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, khususnya 

di bidang fisioterapi tentang pediatri dimasa yang akan datang.  

2. Bagi fisioterapi 

Menambah ilmu pengetahuan serta sumber referensi bagi kegiatan yang 

ada kaitannya keilmuwan fisioterapi. 

3. Bagi Taman Kanak-Kanak 

Meningkatkan kualitas pendidikan kepada Taman Kanak-Kanak (TK) 

dan sebagai perbaikan pembelajaran. 

4. Bagi anak-anak 

Meningkatkan kemampuan keseimbangan anak dan agar anak menjadi 

lebih aktif. 


