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PENGARUH PLAYGROUP TERHADAP PERKEMBANGAN PERSONAL 

SOSIAL ANAK PRASEKOLAH 

ABSTRAK 

Perkembangan personal sosial adalah kemampuan seorang anak dalam 

berinteraksi dalam aspek kemampuan mandiri dan bersosialisasi dengan 

masyarakat. Perkembangan personal sosial anak usia pra sekolah dapat dilihat dari 

kemandirian anak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti memakai 

baju sepatu, menggosok gigi serta makan dan minum sendiri. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh playgroup terhadap 

perkembangan personal sosial anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan desain analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah anak 

prasekolah di TK Madani Pabelan dan TK Aisyiyah pabelan sejumlah 45 anak 

dengan teknik total sampling. Hasil perhitungan dengan uji chi square diperoleh 

nilai χ2
Hitung sebesar 4,555 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,033. Nilai 

signifikansi (p-value) uji lebih kecil dari 0,05 sehingga keputusan uji adalah H0 

ditolak. Kesimpulan: terdapat pengaruh yang signifikan antara playgroup dengan 

perkembangan personal sosial anak prasekolah, perkembangan personal sosial 

anak prasekolah yang mengikuti playgroup sebagian besar dalam kategori normal, 

perkembangan personal sosial anak prasekolah yang tidak mengikuti playgroup  

sebagian besar dalam kategori normal namun sebagian dalam kategori suspect dan 

perkembangan personal sosial anak prasekolah yang mengikuti playgroup lebih 

baik jika dibandingkan dengan perkembangan personal sosial anak prasekolah 

yang tidak mengikuti playgroup   

. 

Kata Kunci : Anak prasekolah, Playgroup, Personal Sosial  

 

ABSTRACT  

The development of personal social is the ability of a child in interaction as 

well as in the aspect of self-ability and socialize with the community. The 

development of personal social pre-school children can be seen from the 

independence of children to meet their own needs such as wearing shoes, brushing 

teeth and eating and drinking themselves. The purpose of this study is to 

determine whether there is a playgroup influence on the child's personal social 

development. This research uses quantitative research type with analytic design. 

The population in this study were preschool children in Madanese Pabelan TK 

and Aisyiyah pabelan kindergarten with total sampling technique. The result of 

calculation with chi square test obtained test decision is H0 rejected. Conclusion 

Preschool-aged children mostly have a history of not following playgroup, The 

social development of preschool children mostly in the normal category, There is 

a significant influence between playgroup and the social development of 

preschool children. Conclusion: There is a significant influence between 

playgroup and the social development of preschool children, the social 
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development of preschool children following playgroups mostly in the normal 

category, the social development of preschool children who do not follow the 

playgroup mostly in the normal category but in some categories of suspects and 

developments personal social preschoolers who participate in playgroups is better 

when compared with the social development of preschool children who do not 

follow the playgroup 

 

Keywords: Preschooler, Playgroup, Personal Socia 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan anak pada usia prasekolah disebut sebagai masa emas 

“Golden Age” yang artinya perkembangan pada usia ini sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan pada periode berikutnya hingga anak menjadi dewasa. 

Umumnya pada tahap ini anak usia dini belajar mengenai berbagai hal termasuk 

dalam mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, bahasa, serta personal 

sosial mereka. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu personal sosial 

(Suyadi & Ulfah, 2013). 

Pengalaman sosial pada masa usia prasekolah ini banyak mempengaruhi 

pola hubungan sosial dan pola perilaku di masa depan. Sebelum anak memasuki 

pendidikan Taman Kanak-kanak terdapat institusi pendidikan yang dikenal 

dengan kelompok bermain atau yang lebih dikenal dengan sebutan Playgroup 

yaitu pendidikan untuk anak usia 3-4 tahun. Playgroup ini adalah salah satu upaya 

untuk melatih anak dalam bersosialisasi. Anak prasekolah sudah mulai keluar dari 

keluarga sendiri, sudah mulai bergaul dengan teman sebayanya, anak tidak boleh 

takut dengan orang lain dan sebagainya. Menurut Helmawati (2015) anak usia TK 

(Taman Kanak-kanak) dalam perkembangan sosialnya, anak sudah mampu 

menunjukkan sikap mandiri, mau berbagi dan menolong teman, menunjukkan 

rasa percaya diri, bersikap kooperatif dengan teman.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di TK Madani Pabelan pada 10 anak 

didapatkan 5 anak sebelumnya mengikuti pendidikan playgroup dan 5 anak lain 

tidak mengikuti pendidikan playgroup.  Dari 5 anak yang sebelumnya mengikuti 

playgroup tersebut didapatkan 3 anak diantaranya anak sudah mampu mandiri, 
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berani ditinggal orang tua sejak awal masuk TK dan selalu mengerjakan tugas dari 

guru dengan baik serta anak tidak malu-malu. Namun 2 anak lain masih sering 

terdengar menangis ketika ditinggal orang tua, tidak berani dengan temannya dan 

terlihat malu-malu serta ketika diminta maju kedepan oleh guru anak selalu 

menolak. Sedangkan pada 5 anak yang tidak mengikuti playgroup didapatkan 2 

anak diantaranya sudah mampu mandiri, selalu bermain bersama dengan 

temannya, berani ditinggal orang tua sejak awal masuk TK serta selalu 

mengerjakan tugas dengan baik. Namun 3 anak lainnya masih belum bisa mandiri, 

anak masih sering ditunggu orang tua, tidak berani dengan temannya, anak sering 

menangis serta selalu mnenolak ketika diminta maju ke depan. 

Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan tersebut karena terdapat perbedaan 

perilaku anak baik yang sebelumnya mengikuti playgroup dan yang tidak 

mengikuti playgroup yaitu ada yang belum bisa ditinggal orang tua, ada yang 

sering menangis, dan ada juga anak yang malu-malu ketika di minta maju ke 

depan, namun ada pula anak yang sangat mandiri berani ditinggal sejak awal 

masuk TK, tidak pernah menangis dan selalu berani ketika diminta maju ke 

depan, maka peneliti ingin melihat latar belakang anak-anak di TK tersebut serta 

ingin melihat apakah pendidikan playgroup berpengaruh terhadap perkembangan 

personal sosial anak selanjutnya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Playgroup Terhadap Perkembangan Personal 

Sosial Anak Prasekolah”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain 

analitik. Desain analitik ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

antara dua variabel yang secara observasional, yang dapat berbentuk perbedaan, 

hubungan atau pengaruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

cross sectional (Swarjana, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak prasekolah di TK Madani 

Pabelan dan TK Aisyiyah pabelan sejumlah 45 anak. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu dengan 
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mengambil jumlah seluruh dari populasi. karena menurut Sugiyono (2016) jumlah 

populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian 

semuanya. Sehingga sampel pada penelitian ini sejumlah 45 anak. 

 

3. HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakterstik Responden  

Distribusi frekuensi karakteristik menurut umur ibu menunjukkan bahwa 

distribusi tertinggi yaitu umur 26-30 tahun sebanyak 12 responden (46,2%) pada 

kelompok non playgroup dan sebanyak 9 responden (47,4%) pada kelompok 

playgroup.  

Distribusi frekuensi karakteristik menurut tingkat pendidikan ibu 

menunjukkan bahwa distribusi tertinggi yaitu lulusan SMA sebanyak 15 

responden (57,7%) pada kelompok non playgroup dan sebanyak 14 responden 

(73,7%) pada kelompok playgroup.  

Distribusi frekuensi karakteristik menurut pekerjaan ibu menunjukkan 

bahwa distribusi tertinggi yaitu wiraswasta sebanyak 8 responden (30,8%) pada 

kelompok non playgroup dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 7 responden (36,8%) 

pada kelompok playgroup.  

Distribusi frekuensi karakteristik menurut usia anak menunjukkan bahwa 

distribusi tertinggi yaitu usia 4 tahun 4 bulan – 4 tahun 6 bulan dan 4 tahun 10 

bulan – 5 tahun masing-masing sebanyak 10 responden pada kelompok non 

playgroup, sedangkan pada kelompok playgroup distribusi tertinggi yaitu usia 4 

tahun – 4 tahun 3 bulan sebanyak 7 responden.  

Distribusi frekuensi karakteristik menurut urutan anak menunjukkan bahwa 

distribusi tertinggi yaitu urutan anak ke 1 dan ke 2 masing-masing sebanyak 12 

responden pada kelompok non playgroup, sedangkan pada kelompok playgroup 

distribusi tertinggi yaitu urutan anak ke 1 sebanyak 11 responden.  
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil anak yang mengikuti playgroup 

memiliki perkembangan personal sosial yang lebih baik yaitu berada pada 84,2% 

yang perkembangn personal sosial normal. Karena playgroup merupakan suatu 

wadah untuk menstimulasi anak dalam berbagai perkembangan salah satunya 

yaitu perkembangan personal sosial. Manfaat dari playgroup itu sendiri anak akan 

diberikan berbagai stimulasi untuk mengembangkan dan mengasah ketrampilan 

anak melalui berbagai permainan, selain itu anak juga dilatih untuk dapat 

menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungannya. (Syafi’i, 2014).  

Pada sekolah playgroup guru memberikan berbagai bentuk stimulasi untuk 

tumbuh kembang anak, salah satunya yaitu melalui kegiatan bermain. Bermain 

merupakan tahap awal proses belajar pada anak. Dengan melalui kegiatan bermain 

yng menyenangkan, anak berusaha untuk memperoleh pengalaman, baik 

pengalaman dengan diri sendiri maupun dengan orang lain dan lingkungan 

sekitar. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa pendidikan anak usia dini baik playgroup 

maupun taman kanak-kanak merupakan pendidikan sebelum memasuki jenjang 

pendidikan dasar. Pendidikan playgroup ini merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai umur 6 tahun dengan cara 

memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan yang lebih 

lanjut (ernawati, 2014).  

Menurut Hasan (2010) playgroup merupakan sebuah ajang untuk 

bersosialisasi bagi anak usia dini, karena pada anak usia dini ini masih diperlukan 

stimulasi untuk mengembangkan personal sosialnya. Playgroup mempunyai 

sarana dan prasarana untuk memberikan stimulasi pada anak yakni tempat dan alat 

bermain. Model pembelajaran yang dilakukan di playgroup menggunakan model 

permainan, baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan.  

Pada sekolah playgroup guru memberikan berbagai bentuk stimulasi untuk 

tumbuh kembang anak, salah satunya yaitu melalui kegiatan bermain. Bermain 

merupakan tahap awal proses belajar pada anak. Dengan melalui kegiatan bermain 

yang menyenangkan, anak berusaha untuk memperoleh pengalaman, baik 

 

3.2 Pengaruh playgroup terhadap perkembangan personal sosial anak 

prasekolah 
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pengalaman dengan diri sendiri maupun dengan orang lain dan lingkungan 

sekitar.  

Pada prinsipnya kegiatan yang dilakukan di playgroup merupakan salah satu 

tujuan untuk meningkatkan serta mematangkan proses perkembangan anak. Oleh 

karena itu sangat penting peranan guru di sekolah dalam memberikan asuhan dan 

pendidikan kepada anak usia dini dengan baik dan sesuai dengan perkembangan 

anak, yang lebih tepatnya pada kemampuan personal sosial anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia 

(2013) yang berjudul hubungan pendidikan anak usia dini dengan perkembangan 

kognitif anak usia prasekolah di kelurahan Tinjomoyo kecamatan banyumanik 

semarang yang menunp jukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pendidikan PAUD dengan perkembangan kognitif anak usia prasekolah p = 0,000 

(<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini 

menentukan perkembangan kognitif anak prasekolah. 

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan anak yang mengikuti playgroup 

perkembangan personal sosialnya dalam kategori suspect yaitu sebanyak 15,8%. 

Hal ini dikarenakan anak jarang masuk saat mengikuti playgroup sehingga 

stimulasi yang diberikan pada saat playgroup kurang maksimal dan 

perkembangan anak menjadi tidak sesuai. Selain itu juga orang tua bersifat 

overprotektif oleh karena itu anak sulit untuk berpisah dengan orang tua sehingga 

menjadikan anak kurang mandiri dan tergantung kepada orang lain. Anak sulit 

mengerjakan sesuatunya sendiri karena anak tidak diberikan kesempatan untuk 

melakukan sendiri. Adanya pembatasan gerak aktivitas, seperti anak tidak dapat 

bermain dengan teman sebaya, memunculkan perasaan kesepian, kebosanan, dan, 

anak juga akan merasa kehilangan teman atau kelompok sosial sehingga akan 

mempengaruhi pada perkembangan personal sosial anak.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Amalia (2013) mengenai Hubungan antara 

pola asuh orang tua dengan perkembangan anak usia 3-5 tahun di TK Islam 

Qalbin Salim Makassar. Pola asuh orang tua merupakan kemampuan orang tua 

untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Penelitian tersebut menyatakan 
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bahwa ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan pada anak 

usia 3-5 tahun di Tk.Islam Qalbin Salim Makassar. 

Namun pada penelitian ini juga didapatkan anak yang tidak mengikuti 

playgroup perkembangan personal sosialnya normal, dari 26 responden yang tidak 

mengikuti playgroup terdapat 53,8%  yang perkembangan personal sosialnya 

normal. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa personal sosial tidak hanya 

dipengaruhi oleh playgroup, akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi. 

Faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor hereditas/keturunan, faktor 

lingkungan baik keluarga, sekolah dan masyarakat.  

Keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama. Dengan demikian 

keluarga memiliki peran yang utama dalam menentukan perkembangan personal 

sosial anak. Di lingkungan keluarga inilah anak pertama kali menerima 

pendidikan sedangkan orang tua mereka merupakan pendidik bagi mereka. 

Sedangkan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan 

keluarga, disekolah anak berhubungan dengan guru dan teman-teman sebayanya. 

Hubungan antara guru dan anak dengan teman sebaya dapat mempengaruhi 

perkembangan personal sosial anak. Guru merupakan wakil dari orang tua mereka 

saat mereka berada di sekolah serta pola asuh dan perilaku yang ditampilkan oleh 

guru dihadapan anak juga dapat mempengaruhi personal sosial anak.  

Jika dilihat dari data karakteristik responden orang tua memiliki rata-rata 

umur 26-30 tahun. Umur 26-30 tahun ini memasuki usia dewasa muda dimana 

pada usia ini dalam mengembangkan perkembangan anak cenderung lebih baik 

jika dibandingkan dengan umur ibu <26-30 tahun. Ibu pada rentang umur ini 

memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, semangat yang tinggi, bahakan mampu 

menggunakan teknologi yang modern, sehingga ibu memperoleh banyak 

informasi mengenai perkembangan anak (Ariani, 2013). 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rozali (2012) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan antara umur ibu dengan perkembangan motorik kasar anak. 

Ibu yang berumur 26-30 tahun lebih bertanggung jawab dalam mendidik dan 

memberikan stimulasi kepada anak, sehingga perkembangan anak dapat 

berkembang secara maksimal.  
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Pendidikan ibu sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 57,7% dan 

Perguruan tinggi sebanyak 30,8%. Dilihat dari segi pendidikan ibu walaupun anak 

tidak mengikuti pendidikan playgroup, akan tetapi ibu sudah memiliki ilmu yang 

sangat cukup untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anaknya di 

rumah, oleh karena itu perkembangan personal sosial anak normal.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Herlina (2012) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan pengetahuan ibu tentang 

perkembangan motorik kasar anak prasekolah usia (4-6 tahun). Semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima informasi 

sehingga pengetahuan yang dimiliki semakin banyak 

Di lihat dari sisi pekerjaan ibu sebagian besar ibu bekerja sebagai 

wiraswasta yaitu sebanyak 30,8%. Seorang wanita yang bekerja dan berumah 

tangga pada dasarnya akan tetap melaksanakan suatu kewajiban yaitu sebagai 

seorang istri dan ibu bagi anaknya, namun waktu untuk mengurus rumah tangga 

bagi ibu yang bekerja tidak sebanyak ibu yang tidak bekerja. Ibu yang bekerja 

cenderung merasa lelah ketika sampai dirumah. Namun ada juga ibu yang dapat 

memanfaatkan waktu yang terbatas tersebut untuk berinteraksi dengan anaknya. 

Sehingga dengan waktu yang sedikit tersebut menjadi waktu yang berkualitas 

untuk memberikan berbagai stimulasi yang dapat mendukung perkembangan anak 

(Kusumanti, 2013). Oleh karena itu pada penelitian ini, walaupun ibu bekerja 

anak memiliki perkembangan personal sosial yang normal, karena ibu dapat 

memenfaatkan waktu yang sedikit menjadi waktu yang berkualitas.  

Pada penelitian ini juga diperoleh data ibu yang pekerjaannya sebagai ibu 

rumah tangga sebnyak 26,9%. Maka dari itu seorang ibu lebih banyak memiliki 

waktu untuk memberikan berbagai stimulus kepada anaknya secara optimal 

sehingga hasil penilaian perkembangan personal sosial anak normal. 

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan anak yang sebelumnya tidak 

mengikuti playgroup memiliki perkembangan personal sosial suspect sebanyak 

46,2%. Hal ini disebabkan karena anak kurang mendapatkan stimulasi. Menurut 

Erikson anak prasekolah merupakan anak dalam tahap inisiatif >< rasa bersalah 

oleh karena itu pentingnya pada masa ini membiarkan anak bermain bermacam-
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macam permainan dan pengalaman untuk meningkatkan pembelajaran dan 

imajinasi mereka. Stimulasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan personal sosial anak. Anak yang mendapatkan stimulasi  yang 

teratur dan terarah akan lebih baik perkembangannya dibandingkan dengan anak 

yang kurang mendapatkan stimulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Betsy 

(2013) dengan judul Hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang stimulasi 

dini dengan perkembangan anak usia 4-5 tahun di desa Ranoketang Atas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pengetahuan orang tua tentang stimulasi dini dengan perkembangan anak usia 4-5 

tahun (p=0,005). Pengetahuan orang tua yang baik tentang stimulasi dini 

mempengaruhi pemberian stimulasi terhadap perkembangan anak, sehingga anak 

mencapai perkembangan optimal sesuai usianya. 

Hasil perhitungan dengan uji chi square diperoleh nilai χ2
Hitung sebesar 4,555 

dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,033. Nilai signifikansi (p-value) uji 

lebih kecil dari 0,05 sehingga keputusan uji adalah H0 ditolak. Berdasarkan 

keputusan uji maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara playgroup 

terhadap perkembangan personal sosial anak prasekolah.  

 

3.4 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini hanya dilakukan satu kali, akan lebih baik jika dilakukan 

observasi lebih dari satu kali sehingga hasil penelitian dapat dijadikan 

perbandingan tentang perkembangan personal sosial anak prasekolah. Pada 

penelitian ini dilakukan pada saat pembelajaran  dan dilakukan di ruang kelas. 

Akan lebih baik jika dilakukan di ruang tersendiri sehingga anak akan lebih fokus 

dan terarah. 
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a. Anak usia prasekolah sebagian besar memiliki riwayat tidak mengikuti 

playgroup. 

b. Perkembangan personal sosial anak prasekolah yang sebagian besar dalam 

kategori normal. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara playgroup dengan perkembangan 

personal sosial anak prasekolah. 

 

4.2 Saran 

a. Bagi orang tua anak, penelitin ini dapat dijadikan pengetahuan maupun 

informasi mengenai pengaruh playgroup terhadap perkembangn personal 

sosial anak prasekolah. 

b. Bagi Institusi Pendidikan Taman Kanak-kanak, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan maupun informasi mengenai pengaruh 

playgroup terhadap perkembangn personal sosial anak prasekolah. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam melakukan penelitian serupa, dan diharapkan agar lebih 

memperdalam penelitian yang sudah ada, dengan variabel dan metode yang 

berbeda. 
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