
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) (2021) menyatakan bahwa anak usia dini merupakan 

periode anak sejak baru lahir hingga berumur delapan tahun yang memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan otak luar biasa sehingga pada tahap ini anak 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Proses 

pertumbuhan dan perkembangan dapat dibagi berdasarkan usia, salah satunya fase 

anak prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia tiga sampai 

enam tahun. Fase ini merupakan fase keemasan (golden age) karena pada fase ini 

stimulasi seluruh aspek berkembang dan berperan penting untuk tugas 

perkembangan selanjutnya. Maka dari itu fase ini yang akan memengaruhi dan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya (Septiani et al., 2016).  

Pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah sangat pesat, meliputi 

perkembangan kognitif, biologis, spiritual dan psikososial (Asthiningsih dan 

Wijayanti, 2019). Dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan tersebut, 

pendidikan sangat penting diberikan sebagai pondasi untuk membangun 

kepribadian, mental dan karakter anak. Pendidikan prasekolah merupakan 

pendidikan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

penyesuaian dengan lingkungan sosialnya di luar lingkungan keluarga sebelum 

anak memasuki pendidikan sekolah dasar.  

Menurut Hurlock (1997), pada tahap perkembangan usia prasekolah, anak 

mulai menguasai berbagai keterampilan fisik, bahasa, dan memiliki rasa percaya 
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diri untuk mengeksplorasi kemandiriannya (Indrawan dan Wijoyo, 2020). 

Perkembangan keterampilan fisik anak pada usia ini yaitu anak sudah mampu 

berjalan, berlari, melompat dan bermain (Soesilo et al., 2018). Pada 

perkembangan bahasa yaitu anak sudah dapat berbicara dengan lancar, mengerti 

pembicaraan dengan baik, mulai senang bertanya, dan menjawab pertanyaan 

(Khoiriah et al., 2019). Perkembangan kemandirian anak prasekolah harus 

dikembangkan, karena pada usia ini anak mulai tidak ketergantungan pada orang 

tua atau pengasuh. Pada usia ini, anak akan mulai untuk menolong dirinya sendiri 

seperti makan dan minum sendiri, memakai pakaian dan sepatu sendiri, sikat gigi, 

menggunakan toilet dan memilih kegiatan lainnya sendiri (Suardani et al., 2016). 

Berdasarkan perkembangan tersebut, memberikan pendidikan personal hygiene 

melalui video animasi dapat diberikan kepada anak prasekolah. Banyak faktor 

yang memengaruhi petumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah yaitu 

salah satunya pendidikan yang anak dapatkan selama usia dini.  

Berdasarkan sistem pendidikan nasional, pendidikan anak prasekolah atau 

pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang difokuskan 

kepada anak dari usia sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan ini 

bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani/rohani 

sehingga anak memiliki kesiapan dan kematangan dalam memasuki pendidikan 

selanjutnya yaitu pendidikan dasar atau sekolah dasar. Salah satu lembaga 

pendidikan anak usia dini di Indonesia adalah Taman Kanak-Kanak (TK). Taman 

Kanak-Kanak (TK) merupakan jalur pendidikan formal yang diklasifikasikan 

pada beberapa kelompok (Indrawan dan Wijoyo, 2020).  
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Pendidikan TK dikembangkan bertujuan untuk menumbuhkan semangat 

dan minat belajar pada anak prasekolah agar saat anak sudah sampai pada usia 

pendidikan dasar dapat termotivasi untuk sekolah. Pelaksanaan pembelajaran pada 

pendidikan TK harus menerapkan prinsip-prinsip. Salah satu prinsip yang 

digunakan dalam pelaksanaannya yaitu mengembangkan kecakapan hidup dan 

menggunakan media yang edukatif sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, 

mengembangkan kecakapan hidup dilakukan melalui pembiasaan anak agar anak 

dapat menolong diri sendiri secara mandiri seperti mencuci tangan, mandi, 

menggosok gigi, dan keramas.. Penggunaan media edukatif dapat diberikan, 

misalnya dari lingkungan alam atau bahan-bahan yang disiapkan oleh 

pendidik/guru (Hasnidi, 2015). Salah satu pendidikan kemandirian yang dapat 

diberikan pada anak TK yaitu personal hygiene.  

Personal Hygiene merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang 

memiliki upaya untuk memelihara kebersihan dan kesehatan dalam mencegah 

timbulnya penyakit (Maliha, 2019). Personal hygiene anak merupakan aspek 

penting yang mencakup kebersihan diri dari kepala hingga kaki (head to toe) 

secara keseluruhan. Salah satu bentuk keterampilan anak yang berkaitan dengan 

personal hygiene yaitu kemampuan anak untuk mengontrol buang air besar 

(BAB) dan buang air kecil (BAK) secara benar dan teratur. Kebersihan setelah 

BAB dan BAK penting dilakukan agar mencegah terjadinya infeksi/kuman yanng 

menempel pada alat genetalia. Kebersihan gigi anak juga perlu diperhatikan, 

karena anak cenderung malas untuk menggosok gigi sehingga dapat menimbulkan 

gigi berlubang (Burugana, 2017). Personal hygiene harus diajarkan sedari anak 

masih berusia prasekolah karena anak prasekolah senang mengulang-ngulang, 
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berani dan senang mencoba sesuatu yang baru sehingga akan menjadi kebiasaan 

apabila terus diulangi. Selain itu, anak prasekolah lebih mudah dibimbing, 

diarahkan dan ditanamkan kebiasaan yang baik salah satunya kebiasaan 

kebersihan diri yang baik (Rohaeni et al., 2019).  

Personal hygiene yang kurang baik lebih banyak terjadi pada anak yang 

memiliki sikap negatif dengan prevalensi sekitar 53,3% dibandingkan dengan 

anak yang memiliki sikap positif yaitu sekitar 5,6%. Kondisi personal hygiene 

anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan sikap anak terhadap 

kebersihan diri, peran dan dukungan orang tua, peran guru di sekolah, 

ketersediaan sarana prasarana, dan akses terhadap media-media kesehatan 

(Triasmari dan Kusuma, 2019). Dampak dari personal hygiene yang buruk dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare, cacingan, sakit perut, dan 

juga penyakit kulit sehingga kualitas hidup anak terganggu (Aprilie et al., 2019). 

Dengan demikian, penting adanya upaya untuk meningkatkan kebersihan diri 

pada anak prasekolah.  

Pemberian pendidikan mengenai personal hygiene perlu diberikan inovasi 

agar pembelajaran menjadi interaktif dan mengurangi rasa bosan anak dalam 

belajar (Rosita et al., 2020). Penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan 

karakter anak dalam memberikan pendidikan dapat memfasilitasi potensi dan 

kemampuan anak sehingga tumbuh perilaku positif dalam hidup anak. Beberapa 

metode yang dapat digunakan dalam memberikan pendidikan kepada anak 

prasekolah yaitu bermain balok, hafalan, bermain peran, bermain musik dan 

bernyanyi (Siswanto et al., 2019). Penerapan metode dengan bernyanyi sudah 

efektif untuk meningkatkan kemampuan anak (Aminingsih dan Warsini, 2021). 
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Salah satu inovasi lain yang menarik dalam memberikan pendidikan pada anak 

prasekolah yaitu juga dapat melalui video animasi. Video animasi dapat 

memberikan tampilan-tampilan yang menarik dan mudah dipahami sehingga 

dapat dijadikan media pembelajaran pada anak prasekolah (Novelia dan Hazizah, 

2020). Media video animasi juga dapat menggambarkan suatu proses secara tepat 

yang dapat dilihat secara berulang-ulang kepada kelompok besar (Romadhona, 

2017).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Padas Ngawi Jawa Timur 

yaitu ada kenaikan skor rata-rata kemampuan berpikir logis anak sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi pada anak TK Dharma Wanita (Maharani et al., 

2021). Hasil penelitian Dhida (2021) menyatakan hal yang sama bahwa kegiatan 

pembelajaran menggunakan video animasi mampu menarik perhatian anak dan 

mampu memengaruhi sikap serta tingkah laku anak karena anak akan meniru 

tingkah laku dari tokoh yang berperan dalam video tersebut (Dhida, 2021). Hasil 

penelitian sejalan yang dilakukan oleh Ramli (2021) juga mengatakan bahwa ada 

pengaruh penggunaan video animasi untuk mengembangkan kemampuan 

berhitung anak TK (Ramli dan Zulminiati, 2021). 

Anak-anak zaman sekarang sudah mengenal teknologi digital dengan baik, 

sekalipun itu anak prasekolah. Maka dari itu perlu adanya modifikasi dalam 

memberikan pendidikan kepada anak prasekolah salah satunya dengan video 

animasi. Anak usia TK cenderung memiliki ketertarikan tehadap gambar-gambar 

bergerak, musik dan warna yang beragam. Pengemasan topik yang disampaikan 

melalui video animasi juga sangat menarik sehingga pemberian pendidikan 
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melalui video animasi kepada anak TK sangat tepat untuk meningkatkan perilaku 

anak tentang personal hygiene (Siregar, 2017).  

Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari Baha merupakan salah satu 

lembaga pendidikan usia dini yang ada di Desa Baha, Mengwi. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengajar di TK Nara Budi Suari, 

pendidikan mengenai personal hygiene dilakukan dengan ceramah saja. Padahal, 

pendidikan yang diberikan melalui video animasi dapat menarik perhatian anak 

sehingga anak akan lebih mudah mengingat. Selain itu, topik yang diberikan 

hanya pengenalan secara umum seperti mencuci tangan sehingga belum pernah 

dilakukan pemberian pendidikan mengenai kebersihan reproduksi anak. 

Berdasarkan latar permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Perbedaan Perilaku Personal Hygiene Anak Prasekolah 

Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi Di Taman Kanak-Kanak Nara 

Budhi Suari Mengwi Badung 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah “Apakah ada Perbedaan Perilaku Personal Hygiene Anak 

Prasekolah Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi Di Taman Kanak-

Kanak Nara Budhi Suari Mengwi Badung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah 
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diberikan video animasi di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari Mengwi 

Badung 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi tentang personal hygiene. 

b. Mengidentifikasi sikap personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi tentang personal hygiene. 

c. Mengidentifikasi praktik personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi tentang personal hygiene. 

d. Menganalisis perbedaan perilaku anak prasekolah sebelum dan sesudah 

diberikan video animasi tentang personal hygiene. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan dan memperkaya referensi terkait perbedaan 

perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan video 

animasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan melatih keterampilan peneliti 

dalam mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan perilaku personal hygiene 

anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan video animasi. Bagi peneliti lain, 

hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk dilanjutkan 

pada penelitian berikutnya.  
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b. Bagi Anak Prasekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan 

perilaku personal hygiene anak prasekolah. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi pada 

pengajar dalam menentukan metode dalam pembelajaran. 
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