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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dunia anak-anak identik dengan aktifitas bermain. Dalam aktifitas 

bermain anak menemukan media untuk pembelajaran diri. Bermain adalah 

pekerjaan dari anak-anak (Wong, 1992 hal 131). Sedangkan menurut Millor 

Bf dan Keare CB, 1983 bermain adalah cara alamiah bagi anak-anak untuk 

mengungkapkan konflik. Bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi juga 

merupakan kebutuhan. Aktifitas bemain anak melatih otot-otot serta 

kepekaan indera, menggunakan seluruh emosi, perasaan dan pikiran 

(Harui,2008). 

Begitu kompleksnya bermain bagi anak hingga orangtua perlu 

memfasilitasi pekembangan anak dalam menentukan permainan yang tepat 

dan mendidik. Untuk itulah muncul istilah alat permainan edukatif (APE) 

yang diartikan sebagai alat bemain yang mengoptimalkan perkembangan anak 

sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Namun, terdapat bahaya 

yang tersembunyi dibalik riangnya anak ketika bermain. Semakin menariknya 

ragam bentuk dan warna mainan, tentu akan semakin menstimulus anak-anak 

untuk bermain. Variasi warna mainan yang semakin mencolok tak lepas dari 

kandungan timbal dalam cat. Tak sedikit pula data yang menyebutkan bahwa 

kandungan timbal  dalam cat telah melebihi ambang batas toleransi tubuh. 

Apalagi dewasa ini sebagian besar mainan anak terbuat dari bahan plastik dan 

karet. Kebiasaan anak usia infant pada fase oral dengan 

menghisap/mengulum, serta menghirup bau mainan merupakan potensi 

utama keracunan timbal (Riki Tenggara,2008).  
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Badan Kesehatan Dunia PBB (World Health Organization) 

memperkirakan setengah dari anak-anak dibawah lima tahun yang hidup di 

kota-kota seluruh dunia memiliki kandungan timbal dalam darah yang cukup 

tinggi. Peneliti menemukan bahwa kandungan timbal dalam darah sebesar 5-

10 mikrogram per desiliter secara signifikan mengakibatkan anak-anak lemah 

dalam membaca (49% lebih rendah) dan menulis (51% lebih rendah) (Meyer 

et al ,2003). 

Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa anak-anak yang 

memiliki kandungan timbal dalam darah lebih dari 10 mikrogram per desiliter, 

hampir tiga kali lipat menunjukkan perilaku antisosial dan hiperaktif 

dibanding kandungannya berkisar 0-2 mikrogram per desiliter. Semakin muda 

usia anak, semakin parah akibat dari terpaparnya timbal dalam darah. Anak-

anak lebih sensitif dibandingkan orang dewasa karena pusat perkembangan 

sistem saraf mereka masih berkembang (Albalak et al 2003).  

  Keracunan timbal merupakan salah satu masalah lingkungan di dunia 

yang bisa merusak kesehatan  manusia. Dalam beberapa tahun ini, keracunan 

timbal telah dikenal sebagai salah satu masalah kesehatan lingkungan yang 

cukup serius di seluruh dunia, khususnya anak-anak  yang hidup di negara 

berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki 

potensi yang besar untuk terkena keracunan timbal. Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Jakarta beberapa waktu lalu, telah mengklaim bahwa banyak 

mainan anak mengandung racun timbal. Hasil uji coba laboratorium mereka 

menyatakan , unsur  timbal  yang terdapat pada mainan sangat tinggi dan 

telah melewati ambang batas yang diijinkan untuk kesehatan tubuh manusia   

(90-100 mg/kg). Mengacu pada uji laboratorium tersebut, kandungan kadar 
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timbal pada mainan anak mencapai hingga 300-400 mg/kg. Pada salah satu 

sampel mainan plastik miniatur tentara dan mobil-mobilan didapat hasil 

396mg/kg kadar timbal yang terkandung di dalamnya (Didi, 2009). 

Di Amerika, Jepang dan berbagai Negara di Eropa telah melarang 

keras dan memboikot ketat masuknya mainan anak yang mengandung timbal. 

Bahkan negara-negara tersebut tidak lagi menerima impor mainan China yang 

mana ketika diteliti mengandung kadar timbal 4 kali lebih tinggi dibandingkan 

produk mainan lainnya.Upaya kampanye penanggulangan pencegahan racun 

timbal pada mainan anak di negara Amerika, Jepang dan Eropa sangat aktif 

hingga saat ini. Ironisnya  di Indonesia produk mainan buatan China 

menguasai pasaran mainan anak-anak.(Didi, 2009). 

Pada tahun 2010 Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 

menetapkan 4 standar nasional untuk mainan anak. Standar pertama 

mengenai keamanan fisik dan mekanis yaitu mainan anak itu tidak boleh 

membuat anak tertusuk, tergores dan tidak mudah terbakar.  Standar kedua, 

mainan anak juga harus bebas dari racun. Standar ketiga,  pemakaian mainan 

anak di dalam dan di luar ruangan harus sesuai dengan standar nasional 

keamanan mainan anak. Untuk beberapa standar yang belum lengkap, akan 

disempurnakan dari usulan sebelumnya dengan menambahkan 9 kriteria 

standard selanjutnya (Kompas, 2009). 

Berdasarkan hasil observasi pada studi pendahuluan yang telah 

dilakukan di beberapa tempat penjualan APE anak di kota Malang, diperoleh 

gambaran data bahwa masih beredar luasnya APE yang tidak memiliki label 

SNI resmi dari pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Komposisi dari bahan pembuat APE masih banyak yang belum dicantumkan 
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pada label produk APE. Masih beredarnya beberapa sampel APE produk 

China yang telah diteliti mengandung timbal semakin memperkuat tingginya 

faktor resiko untuk terjadinya keracunan timbal pada anak usia infant. 

Tingginya data keracunan timbal pada anak tidak lepas dari peran 

serta orangtua. Sikap orangtua yang kurang memperhatikan karakteristik dan 

kandungan yang terdapat dalam bahan baku mainan menyebabkan makin 

tingginya jumlah anak yang terpapar racun timbal. Sikap teliti dan selektif juga 

harus dimiliki oleh orangtua untuk melindungi anak dari paparan bahaya 

racun timbal. Jika orangtua salah dalam memilih jenis mainan untuk anak, 

maka unsur positif mainan dalam menstimulus perkembangan anak akan 

terganti oleh efek negatif mainan yang dapat membahayakan kesehatan anak.  

Oleh karena itu, sembari menunggu SNI untuk APE, orangtua harus cermat 

dalam memilih mainan yang tepat dan aman buat anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

Adakah hubungan antara pengetahuan dan sikap orangtua terhadap 

pemilihan alat permainan edukatif (APE) yang memiliki bahaya timbal pada 

anak usia infant? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap orangtua terhadap 

pemilihan alat permainan edukatif (APE) yang memiliki bahaya timbal 

pada anak usia infant. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan orangtua terhadap pemilihan alat 

permainan edukatif (APE) yang memiliki bahaya timbal pada anak 

usia infant. 

b. Mengidentifikasi sikap orangtua terhadap pemilihan alat permainan 

edukatif (APE)  yang memiliki bahaya timbal untuk anak usia infant. 

c. Menganalisis hubungan antara sikap dan pengetahuan orangtua 

terhadap pemilihan alat permainan edukatif (APE) yang memiliki 

bahaya timbal untuk anak usia infant. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan 

sikap orangtua terhadap pemilihan alat permainan edukatif (APE) yang 

memiliki bahaya timbal pada anak usia infant.Selain itu melalui penelitian 

ini, peneliti memperoleh pengalaman baru yang dapat dijadikan bekal 

ketika berinteraksi dengan masyarakat di komunitas. 

2. Bagi Orangtua 

Melalui hasil penelitain ini, diharapkan orangtua termotivasi untuk 

meningkatkan pelindungan bahaya timbal yang dapat berasal dari alat 

permainan edukatif (APE) anak. Selain itu, diharapkan pula dengan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya preventif orangtua dalam 

mencegah paparan timbal dalam alat permainan edukatif yang dapat 

berbahaya bagi anak. 

3. Bagi Masyarakat 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

penting dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap orangtua terhadap 

pemilihan alat permainan edukatif (APE) yang memiliki bahaya timbal 

pada anak.usia infant. 

4. Bagi  Institusi Keperawatan 

Sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan perawat anak di 

klinik maupun komunitas dalam memberikan jenis APE yang aman bagi 

anak terutama pada anak dengan penggunaan mainan dalam 

hubungannya dengan  proses terapi penyembuhan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan terkait Alat Permainan Edukatif 

(APE) adalah penelitian dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu tentang 

Alat Permainan Edukatif terhadap Motorik Halus Anak Pra Sekolah di 

Klaten, Jawa Tengah oleh Elis Zulaikha Kumala Dewi (2008). Penelitian 

tersebut menjelaskan  hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang alat 

permainan edukatif dengan tingkat perkembangan motorik halus pada anak  

pra sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini akan mengkaji hubungan pengetahuan dan sikap orangtua 

terhadap pemilihan alat permainan edukaif (APE) yang memiliki bahaya 

timbal pada anak usia infant. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas 

Kendalsari Malang. 


