
PENDAHULUAN  

 

Rentang usia antara 4 sampai dengan 6 tahun merupakan tahapan yang 

disebut sebagai usia prasekolah. Lembaga pendidikan prasekolah adalah lembaga 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis 

anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar 

formal. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke 

arah perkembangan sikap, intelektual, keterampilan fisik dan motorik, sosial, 

moral, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak-anak untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan tahap 

selanjutnya. 

Salah satu ciri khas perkembangan psikologis pada usia ini adalah mulai 

meluasnya lingkungan sosial anak. Bila pada tahap usia sebelumnya anak merasa 

cukup dengan lingkungan pergaulan dalam keluarga, maka anak usia prasekolah 

mulai merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki teman bermain, serta 

memiliki aktivitas yang teratur di luar lingkungan rumah. Bagi anak-anak yang 

bersekolah di sebuah Taman Kanak-kanak, atau selanjutnya disebut TK, maka 

anak-anak tersebut memiliki kebutuhan akan adanya seorang figur pendidik serta 

memiliki kebutuhan untuk beraktivitas dalam situasi dan kondisi yang bervariasi. 

Sebagai jembatan antara keluarga dan sekolah formal, TK merupakan 

area penting sebagai tempat anak-anak belajar mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya dan mengembangkan kemandirian. Selain itu, di TK anak dapat 

memperoleh pengalaman yang lain yaitu tunduk pada otoritas selain orangtuanya. 
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Anak mendapat bimbingan dari pendidik dengan gaya dan pendekatan yang 

berbeda dengan yang selama ini diperoleh dari orang tuanya. Pengalaman inilah 

yang membuat anak menjadi lebih memahami perlunya melihat sebuah persoalan 

dari sudut pandang orang lain. Kemampuan inilah, yang secara akademik disebut 

sebagai kemampuan kognisi sosial yang pada tahap perkembangan seterusnya 

akan menjadi dasar anak untuk dapat bersosialisasi dengan baik.  

Perlu disadari bahwa hasil yang diharapkan dari TK bagi anak-anak 

adalah lebih jauh dari sekedar menyediakan tempat bersosialisasi. Satu hal yang  

juga diharapkan dari TK adalah proses internalisasi nilai-nilai dan perilaku-

perilaku yang diterima oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah perilaku 

kebersihan dan kesehatan, kedisiplinan, serta kemandirian. Kemampuan yang juga 

tergolong didalamnya adalah kemampuan untuk mengekspresikan emosi sesuai 

dengan situasi sosial yang dihadapi anak. Kemampuan ini diharapkan dapat 

berkembang dengan pesat pada rentang usia prasekolah. Sebagai gambaran, pada 

umumnya anak TK memahami bahwa menangis meraung-raung itu tidak lagi 

tepat dilakukan di lingkungan sekolah. Aspek-aspek ini disebut sebagai tujuan 

intrinsik TK. 

Dengan demikian TK tidaklah sekedar berfungsi untuk meletakkan 

dasar-dasar kemampuan akademik, melainkan juga pengembangan aspek 

psikososial anak. Beranjak dari hal itu, maka kurikulum atau program kegiatan 

belajar pada pendidikan usia dini seyogyanya dilandasi oleh pemahaman tentang 

bagaimana anak-anak belajar tentang segala sesuatu. Inti dari program kegiatan 

belajar di TK adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang penuh makna. 
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Proses pembelajaran ini diharapkan untuk menstimulasi atau merangsang 

pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-aspek psikologis anak secara 

optimal. Prinsip-prinsip ini juga dikemukakan oleh Kupperminc (2001) dan 

Gettinger (2001). 

Sejalan dengan ciri khas periode ini sebagai sebuah masa bermain, hampir 

seluruh kegiatan pada usia prasekolah perlu melibatkan unsur bermain. Melalui 

kegiatan bemain, anak belajar mengembangkan kemampuan emosi dan sosialnya, 

sehingga diharapkan munculnya emosi dan perilaku yang tepat sesuai dengan 

konteks yang dihadapi dan diterima oleh norma sosialnya. Kesadaran akan ada 

dunia lain disekitarnya, mulai membuat anak menyesuaikan emosi dan 

perilakunya agar dapat ikut masuk dalam pergaulan teman sebayanya. Misalnya 

dengan mengontrol perasaan ingin selalu memiliki sesuatu dapat ia tekan dan 

mencoba mencari perilaku yang tepat dalam mengatasi keinginannya tersebut.   

Salah satu permasalahan yang ada di lapangan  adalah tidak semua anak 

dapat melewati proses perkembangannya dengan baik.  Berbagai macam faktor  

menyebabkan ada anak-anak yang mengalami hambatan  atau masalah dalam 

perkembangannya. Masalah-masalah perkembangan yang dapat timbul tidak 

hanya tertuju pada perkembangan emosi dan sosial saja, namun ranah 

perkembangan yang lain seperti perkembangan fisik, intelektual, kognitif dan 

bahasa juga harus dicermati.  

Berkenaan dengan hal di atas, yang harus menjadi perhatian dan 

dilakukan oleh orang tua dan pendidik TK adalah mewaspadai gejala-gejala 

hambatan atau permasalahan perkembangan yang timbul pada anak. Adanya 
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hambatan dari sejak awal yang tidak terselesaikan dengan baik, maka akan dapat 

menjadi pemicu timbulnya permasalahan yang lebih berat pada tahap selanjutnya. 

Untuk mengatasi hal itu, maka perlu adanya pemahaman tentang perkembangan 

fisik, kognitif, emosi dan sosial serta moral yang normal pada anak usia TK yang 

dapat memberi petunjuk bagi penemuan dan pemecahan permasalahan.  

Di sisi lain, yang harus dipahami para pendidik TK adalah  pada tahap 

perkembangan ini, perilaku anak TK ada yang merupakan bagian dari proses 

perkembangan atau normal yang bila dilakukannya merupakan suatu bagian 

proses belajar memahami kehidupan. Untuk itu, sebagai pendidik hendaknya 

berhati-hati untuk memberikan penilaian, jangan sampai terjadi memberikan 

penilaian yang salah sehingga berdampak negatif pada proses perkembangannya.  

Beberapa contoh tindakan pendidik yang salah dalam menilai perilaku 

anak seperti; anak yang mempunyai ciri khas selalu bertanya dan protes dianggap 

sebagai anak yang tidak menuruti aturan sehingga disebut dengan anak nakal, 

padahal anak tersebut merupakan anak yang selalu ingin belajar dengan cara 

bertanya sebagai salah satu perkembangan kognitifnya yang pintar.  Contoh lain, 

ada anak yang selalu menganggu temannya pada beberapa program kegiatan 

belajar dianggap sebagai anak yang agresif. Tanpa adanya penggalian data lebih 

lanjut mengenai perilaku tersebut, anak dianggap sebagai anak yang agresif, 

padahal kemungkinan anak tersebut bosan dengan cara mengajar dan 

pembelajaran di kelas, sehingga mencari perhatian dengan perilaku-perilaku yang 

dianggap dapat memancing perhatian pendidik.  
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Sejalan dengan ulasan di atas, buku ajar ini sangat penting dalam 

membantu pendidik taman kanak-kanak dalam menghadapi fenomena 

permasalahan yang terjadi di lingkungan taman kanak-kanak yang semakin 

banyak terjadi dan beragam permasalahannya. Sekalipun umumnya permasalahan 

tersebut bersifat wajar dalam konteks perkembangan anak, beberapa cukup serius 

sehingga memerlukan pertolongan spesialis. Pada kasus-kasus yang ditemukan, 

informasi pengelolaan perilaku sangat penting untuk pengembangan aspek-aspek 

perkembangan pada anak.   

Hal lain yang mendorong untuk menulis buku ajar dengan judul ini 

dilatarbelakangi dari sisi pengalaman mengajar pendidik-pendidik dan 

memberikan konsultasi di beberapa TK di Yogyakarta, penulis sering mendengar 

keluhan tentang langkanya buku panduan pengelolaan permasalahan perilaku 

anak. Secara umum isi buku ini adalah mengarahkan pada tujuan yang akan 

didapat oleh pendidik TK yaitu sebagai buku panduan dalam mengidentifikasi dan 

menghadapi permasalahan perkembangan pada anak usia TK.  

Adapun kerangka buku ajar ini adalah sebagai berikut. Keseluruhan buku 

dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri atas tiga bab. Tujuan dari 

bagian pertama adalah untuk menyajikan penjelasan tentang konsep-konsep 

perkembangan anak usia TK yang berdasarkan pada teori-teori yang memadukan 

perkembangan dan pendidikan anak usia dini. Bagian kedua  memberikan ulasan 

tentang berbagai permasalahan yang sering timbul di lingkungan TK beserta 

intervensi dasar yang dapat dilakukan oleh pendidik TK. Bagian kedua ini terdiri 

dari empat belas bab, yang masing-masing menguraikan satu permasalahan 
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perilaku, direncanakan untuk mengisi bagian ini. Uraian ringkas tentang masing-

masing bab, baik untuk bagian pertama maupun bagian kedua, diberikan di bawah 

ini. 

Bab 1 akan meninjau konsep-konsep umum perkembangan individu yang 

menguraikan dasar-dasar fikiran dari para ahli yang berkenaan dengan 

perkembangan dan pendidikan anak usia dini beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya jalannya proses perkembangan. Peran bawaan dan lingkungan 

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan juga menjadi satu 

sub bahasan tersendiri. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pijakan 

umum bagi pendidik TK untuk memahami makna perkembangan yang normal 

dan beberapa alasan ahli dalam meninjau perkembangan pada usia 4-6 tahun. 

Pada bab ini juga memberikan gambaran tentang peran Taman Kanak-kanak 

terhadap perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun serta uraian tentang tugas 

perkembangan yang harus dilakukan dalam menjalani usia tersebut. 

Bab 2 memaparkan perkembangan yang spesifik pada anak usia TK. Di 

dalamnya diuraikan perkembangan pada aspek-aspek spesifik, yakni 

perkembangan fisik dan motorik, perkembangan intelektualitas, emosi, serta 

perkembangan sosial dan moral. Uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku anak menjadi penutup paparan pada bab ini. 

Bab 3 mengarah pada permasalahan perkembangan anak, yakni langkah-

langkah deteksi dini. Pada bab ini diawali dengan menguraikan penjelasan teoritik 

tentang perkembangan normatif dan masalah perkembangan. Hal ini dimaksudkan 

agar para pendidik TK memiliki dasar-dasar pemahaman tentang batasan antara 
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perkembangan normal dan masalah-masalah perkembangan.  Uraian tentang arti 

penting dari deteksi dini dan peran pendidik TK dalam kerangka penanganan 

permasalahan disajikan pada bagian awal. Selanjutnya adalah langkah-langkah 

pengumpulan data oleh pendidik, beserta beberapa contoh alat yang dapat 

digunakan. 

Bab 4 dan bab-bab selanjutnya akan mengulas masalah-masalah 

perkembangan secara spesifik. Bentuk-bentuk permasalahan adalah agresivitas, 

kecemasan, temper tantrum, hiperaktivitas, gangguan pemusatan perhatian, gagap, 

menarik diri, mengompol dan buang air besar, berbohong, keberbakatan, 

malnutrisi, menangis yang terus menerus, bergantung, takut, dan pemalu.  Tiap 

permasalahan akan diuraikan dalam satu bab tersendiri. Uraian meliputi 

pengertian umum, penyebab gangguan, gejala-gejala yang dapat diamati, 

pengaruh gangguan terhadap perkembangan anak, dan intervensi yang perlu 

dilakukan.  
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BAGIAN I 

KONSEP  UMUM  PERKEMBANGAN 

 

 Pada bagian ini teori perkembangan anak secara umum akan dibahas, 

diikuti oleh uraian tentang perkembangan yang khas pada anak usia TK. Sebagai 

pelengkap adalah uraian tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

mengenali permasalahan perkembangan anak usia TK.  

Urian tentang tinjauan umum teori perkembangan anak dimaksudkan 

untuk memberikan landasan berfikir bagi upaya pemahaman tentang arti penting 

suatu proses perkembangan bagi anak dari berbagai faktor. Dengan demikian 

pemahaman tentang perkembangan yang menjadi ciri khas anak usia TK dapat 

diletakkan pada konteks perkembangan anak yang lebih luas. Selain itu uraian 

tersebut diharapkan memberi kerangka bagi upaya untuk mengidentifikasi 

perkembangan yang normatif dan masalah perkembangan.  

 Dengan adanya pemahaman tentang dasar-dasar perkembangan umum dan 

khusus tersebut para pendidik TK diharapkan untuk dapat lebih cermat dalam 

mengenali permasalahan-permasalahan anak, sebagaimana akan diuraikan pada 

bagian kedua. Hasil yang diharapkan adalah bawha mereka akan mampu 

memberikan tindakan yang tepat terhadap setiap permasalahan perilaku anak TK. 
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BAB  I 

TINJAUAN UMUM TEORI PERKEMBANGAN ANAK 

 

Perkembangan merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara 

dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang 

siklus kehidupan manusia. Untuk tujuan pengorganisasian materi dan 

mempermudah pemahaman pada umumnya kita menggambarkan perkembangan 

dalam tahap-tahapan (Santrock, 1995). Tahapan perkembangan meliputi urutan 

sebagai berikut: periode prakelahiran, masa bayi, masa anak-anak awal, masa 

kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan 

masa lanjut usia.  

Perubahan-perubahan dalam perkembangan merupakan hasil dari proses-

proses biologis, kognitif dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Interaksi 

ketiga faktor tersebut berlangsung sepanjang rentang kehidupan individu. Dengan 

demikian perkembangan pada dasarnya berlangsung sepanjang masa hidup 

seseorang.  

Gambar 1. Proses-proses utama perkembangan anak (Santrock, 1995) 
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Proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang 

semakin bertambah usia akan mengarah kepada kematangan. Untuk proses 

kognitif meliputi perubahan pada pemikiran, intelegensi dan bahasa individu, 

sedangkan proses sosio-emosional meliputi perubahan pada relasi individu dengan 

orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertainya. Adapun 

interaksi ketiga proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

Pada tahapan dalam perkembangan, masa kanak-kanak merupakan suatu 

periode yang sangat penting dan unik yang meletakkan suatu landasan penting 

bagi tahun-tahun orang dewasa atau masa selanjutnya. Pada usia ini, setiap anak 

mengikuti pola perkembangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, anak-

anak belajar dari pengalamannya menghadapi manusia dan benda-benda 

disekitarnya.  

 

1. Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Perkembangan Anak 

Kajian medik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa 

disamping dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas anak juga sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor lain, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh 

faktor psikososial.  Baik faktor bawaan atau sering juga disebut faktor keturunan 

dan faktor lingkungan yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain, 

maka menyebabkan perbedaan yang disebut dengan individual differences. 

Masing-masing individu atau anak memiliki keunikan atau kekhasan sendiri baik 

dalam ranah kognitif, afeksi dan psikomotorik yang terlihat dalam kemampuan 

berfikir, merasakan sesuatu, serta sikap dan perilakunya sehari-hari. Dalam 
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melihat dan menyikapi perbedaan tersebut, hendaknya pendidik menyadari bahwa 

tidak semua anak dapat diperlakukan dengan cara yang selalu sama. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada skema di bawah ini. 

 

Skema 1.  Interaksi antara faktor keturunan dan lingkungan pada individu 

 

 

 

 

 

  

 

Pada skema di atas, interaksi antara faktor keturunan dan lingkungan berlangsung 

secara terus menerus dalam perkembangan individu yang masing-masing  

memiliki kontribusi  tersendiri.  

 Penjelasan lebih lanjut tentang faktor bawaan dan lingkungan akan 

diuraikan berikut ini. 

 a. Faktor Bawaan 

 Faktor bawaan atau fakta genetik adalah fakta yang diturunkan oleh 

kedua orang tuanya. Faktor ini dimulai dari masa pembuahan sel telur oleh sel 

jantan. Unsur-unsur di dalam struktur genetik inilah yang memprogramkan 

tumbuhnya sel tubuh pada manusia. Gen inilah yang menentukan warna rambut, 

kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi   

Faktor 

keturunan/hereditas 
Faktor lingkungan 

Individu ;: kognitif,afektif, psikomotorik 

Perbedaan Individu 
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(Atkinson, 1991).  Potensi genetik inilah yang akan berinteraksi dengan 

lingkungan sehingga membentuk bagaimana individu tersebut tumbuh dan 

berkembang. 

 Pada masa pembentukan sel-sel tubuh, banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kondisi janin disamping keunikan yang telah ada pada kedua 

orangtuanya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor penyimpangan yaitu 

ada atau tidaknya penyakit keturunan dari kedua orangtuanya, kondisi ibu pada 

saat kehamilan baik secara fisik maupun psikologis. Dari segi fisik keadaan gizi 

yang buruk, dipengaruhi berbagai jenis obat-obatan yang berbahaya, rokok, 

alkohol, serta zat-zat kimia dapat merugikan janin. Dari segi psikologis,  

pembentukan sel-sel tubuh juga dipengaruhi oleh keadaan psikologis selama 

kehamilan. Emosi yang tidak stabil atau stres yang berat dapat menumbuhkan 

kelainan pada janin. 

 

b. Faktor Lingkungan 

Meliputi faktor kesehatan anak, lingkungan fisik dan lingkungan 

psikososial.   

1.) Faktor Kesehatan Anak 

Kesehatan anak sangat tergantung pada pemberian gizi yang baik dan 

berimbang. Asupan gizi pada masa ini merupakan faktor yang sangat penting 

dalam merangsang tumbuh kembang anak dan merangsang perkembangan otak 

dan sistem syarafnya yang merupakan bagian paling penting dalam menentukan 

tumbuh dan kembang anak. Walaupun perkembangan otak tidak sepesat masa 
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bayi, namun otak terus tumbuh pada masa awal anak-anak. Pada usia 3-4 tahun, 

ukuran otaknya adalah ¾ dari otak orang dewasa. Pada usia 5 tahun, ukuran 

otaknya mencapai 9/10 otak orang dewasa atau sekitar 90 % berat otak orang 

dewasa. Beberapa pertambahan ukuran otak disebabkan oleh pertambahan jumlah 

dan ukuran urat syaraf di daerah otak. Ujung-ujung urat syaraf akan terus tumbuh 

hingga masa remaja. Bertambah matangnya otak, dikombinasikan dengan 

pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, akan 

menyumbang besar bagi perkembangan kognitif anak (Santrock, 1995). Oleh 

karena itu, pemberian gizi yang baik tidak hanya ditentukan pada saat setelah 

kelahiran saja, namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, dimulai sejak janin 

tumbuh di dalam kandungan. Pasca kelahiran dimulai dari pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) yang sangat baik bagi anak karena sesuai dengan keadaan tubuh bayi  

pada saat itu. Adapun kebutuhan gizi yang diperlukan adalah masukan kalori dan 

protein, ditambah dengan perlunya masukan vitamin, zat besi, yodium dan 

kalsium.  

Kalori didapatkan dari karbohidrat sebagai sumber energi utnuk 

pembakaran sel-sel tubuh yang menunjang gerakan motorik dan aktivitas berfikir. 

Sumber karbohidrat ini didapatkan dari nasi, roti, mi, jagung ataupun berbagai 

macam makanan yang mengandung tepung.   

Protein diperlukan tubuh untuk pembentukan sel-sel tubuh serta 

menggantikan zat-zat tubuh yang sudah aus dan membuat hormon-hormon 

pertumbuhan. Protein ini bisa berasal dari hewan  seperti: daging sapi, ayam, telur 

maupun ikan, sementara protein nabati atau yang berasal dari tumbuhan seperti 

Formatted: Finnish



 

 

14 

tempe, tahu, kacang hijau. Berbagai macam protein ini haruslah disajikan secara 

bervariasi pada anak sehingga dapat saling melengkapi.  

Vitamin dan mineral pun sangat diperlukan untuk meningkatkan 

metabolisme tubuh, yaitu proses perubahan bahan makanan menjadi energi, 

menjaga daya tahan tubuh dari infeksi dan penyakit. Sumber vitamin dan mineral 

ini bisa didapat dari berbagai macam sayuran dan buah-buahan  

Zat yang paling berperan langsung pada daya fikir adalah zat besi dan 

yodium. Kekurangan zat besi berakibat jumlah oksigen yang dibawa oleh sel-sel 

ke seluruh tubuh termasuk ke dalam otak berkurang, sehingga terlihat anak lesu, 

tidak bergairah dan menurunnya daya konsentrasi. Zat besi banyak terdapat dalam 

daging berwarna merah, hati dan sayuran berwarna tua.  

Yodium berfungsi untuk kerja kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon 

tiroksin yang mengontrol laju metabolisme. Kekurangan yodium ini dapat 

mengakibatkan merosotnya IQ dan keterbelakangan mental. Yodium ini banyak 

terdapat pada makanan yang berasal dari laut dan garam.  

Zat lain yang sangat berguna bagi tubuh adalah kalsium  yang digunakan 

untuk pertumbuhan tulang, gigi, kelancaran impuls syaraf di otak dan kerja 

jantung. Kalsium ini bisa didapat dari susu, keju, ikan laut, ayam dan brokoli 

((Boediarti, 2001 dalam www. anakku.net)  

 

2.) Lingkungan Fisik  

Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan , cuaca, keadaan geografis, 

sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah  yang meliputi ventilasi, 
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cahaya, dan kepadatan hunian (Soetjiningsih, 1998). Semua kondisi di atas sangat 

mempengaruhi bagaimana anak dapat menjalankan proses kehidupannya. Sebagai 

contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat 

menyebabkan tekanan tersendiri bagi anak dan proses imitasi atau peniruan 

perilaku kekerasan yang dapat berpengaruh dalam pola perilaku anak. Sementara 

itu kondisi yang jelek pada faktor cuaca, kurangnya sanitasi atau kebersihan 

lingkungan,  keadaan rumah yang tidak menunjang hidup sehat, serta keadaan 

geografis yang sulit, misalnya karena di daerah terpencil yang jauh dari informasi, 

sulit dijangkau, serta rawan akan bencana alam,  selain dapat mempengaruhi 

tekanan psikis juga mempengaruhi faktor kesehatan karena pengobatan yang sulit 

didapatkan.. 

Menurut teori stres lingkungan (Sarwono, 1992), ada dua elemen dasar 

yang menyebabkan manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya. Elemen 

pertama adalah stresor dan elemen kedua adalah stres itu sendiri. Stresor adalah 

elemen lingkungan yang merangsang individu seperti kebisingan, suhu udara, dan 

kepadatan, ataupun lingkungan rumah yang tidak sehat. Sementara stres diartikan 

sebagai ketegangan atau tekanan jiwa yang merupakan akibat dari  hubungan 

antara stresor dengan reaksi yang ditimbulkan dalam diri individu.  

Berkenaan dengan teori stres lingkungan ini ada dua pendapat mengenai 

stres itu. Menurut Selye (dalam Sarwono, 1992) stres diawali dengan reaksi 

waspada terhadap adanya ancaman yang ditandai oleh proses tubuh secara 

otomatis seperti meningkatnya denyut jantung dan meningkatnya produksi 

adrenalin, salah satu hormon pada tubuh manusia. Selanjutnya,  menurut Lazarus 
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(dalam Sarwono, 1992), stres bukan hanya mengandung faktor faal atau reaksi 

fisik saja, melainkan juga melibatkan kesadaran atau kognisi, khususnya dalam 

tingkah laku penyelesaian terhadap suatu masalah. 

 

3.) Faktor Psikososial  

Ada beberapa hal yang termasuk faktor psikososial yaitu stimulasi, 

motivasi dalam mempelajari sesuatu, pola asuh, serta kasih sayang dari orang tua: 

a) Stimulasi. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam menunjang 

perkembangan anak. Anak yang mendapat stimulasi atau rangsangan yang 

terarah dan teratur akan lebih cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat 

berkembang dibandingkan anak yang tidak mendapatkan banyak stimulasi 

Anak akan berkembang pola-pola berfikir, merasakan sesuatu, dan 

bertingkah laku, bila banyak diberi rangsangan yang berupa dorongan dan 

kesempatan dari lingkungan disekitarnya. Walaupun mungkin ada anak 

yang berbakat, namun bila lingkungannya tidak mendukung, potensinya 

untuk berkembangpun dapat terhambat. Sebaliknya, bila ada anak yang 

belum terlihat potensi pada dirinya, namun rangsangan dan kesempatan 

bereksplorasi diberikan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan 

usianya, maka anak tersebut dapat berkembang jauh lebih baik. Sebagai 

contoh, anak yang sejak dini diajarkan bagaimana memecahkan 

permasalahannya akan lebih mudah menyelesaikan masalah lain karena 

adanya pengalaman belajar. Misalnya,  anak yang sedang bermain bola 

kemudian bolanya masuk ke bawah meja. Hal yang dapat kita lakukan 
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adalah tidak mengambilkan bola tersebut tetapi mengajarkan bagaimana 

mengambil bola dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat. Dengan 

begitu, anak akan memahami salah satu strategi pemecahan masalah 

dengan memahami bagaimana caranya mengambil bola yang ada di bawah 

meja. Proses belajar dari pengalaman ini akan memberikan pemahaman 

kepada anak bagaimana memecahkan masalah yang serupa nantinya. 

 

b)  Motivasi dalam mempelajari sesuatu. Motivasi yang ditimbulkan dari 

sejak usia awal akan memberikan hasil yang berbeda pada anak dalam 

menguasai sesuatu. Dorongan yang bersifat membangun daya fikir dan 

daya cipta anak, akan membuat anak termotivasi untuk melakukan yang 

lebih baik lagi. Pemberian kesempatan pada anakpun dalam 

mengeksplorasi sesuatu merupakan salah satu cara dalam memotivasi 

anak belajar. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak institusi pendidikan 

prasekolah maupun dari pihak keluarga. Anak dimotivasi utnuk 

menjelajah, meneliti, berkarya atau memegang sesuatu utnuk memuaskan 

rasa ingin tahunya merupakan hal yang dibutuhkan anak pada usia ini. 

Bila terlihat hal yang dilakukannya mengandung unsur bahaya, hal yang 

dapat dilakukan adalah memberi pengertian namun bukan untuk 

melarang atau menghapuskan rasa ingin tahunya  dengan kemarahan. 

Penerapan yang ada di TK contohnya, dengan adanya berbagai macam 

area bermain dan belajar akan memberi kesempatan kepada anak untuk 

mencoba berbagai macam hal. Dalam pemberian kesempatan kepada 
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anak, metode yang digunakan pendidik hendaknya jangan memaksa 

mengingat keinginan anak yang  berbeda-beda walaupun stimulasi yang 

ada adalah sama. Misalnya pada area bermain olah fisik, anak diminta 

untuk bermain dengan bola. Semua anak diharuskan melakukan hal yang 

sama yaitu menendang bola dan di luar itu anak dilarang melakukannya. 

Pada anak usia TK, hal ini tidaklah tepat karena anak akan merasa 

terpaksa melakukan sesuatu bila ia tidak menginginkannya. Mungkin 

hari itu, anak ingin melempar bola atau menggiring bola  terlebih dahulu, 

baru ia akan mencoba menendangnya. Hal yang tepat dilakukan oleh 

pendidik TK adalah memberikan kesempatan anak untuk mengenali bola 

dengan gerakan-gerakan bebas yang disukainya utnuk beberapa waktu, 

baru kemudian diarahkan unuk menendang bola. Cara seperti ini akan  

dirasakan anak bahwa pendidik menghargai keinginannya dan hal ini 

memberikan anak sebuah kesenangan untuk melakukan aktivitas 

berikutnya. 

 

c) Pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Orangtua merupakan area 

terdekat pada anak. Anak sangat memerlukan kasih sayang, 

perlindungan, rasa aman,  sikap dan perlakuan yang adil dari orangtua. 

Bagaimana gaya pengasuhan orangtua yang diberikan pada anak; apakah 

permisif atau serba boleh, otoriter yang tidak membolehkan anak berbuat 

apapun, ataukah bersifat otoritatif yang merupakan perpaduan dari 

keduanya, semuanya  akan memberikan dampak yang berbeda pada 
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anak. Pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara anak 

dan orangtua. Bagaimana anak terbentuk tentunya didapat dari 

pembiasaan-pembiasaan yang terjadi pada situasi rumah. Hal inilah yang 

terkadang mendasari anak untuk mengembangkan dirinya. Sebagai 

contoh, anak yang mendapat gaya pengasuhan otoriter yang bercirikan 

semua diatur oleh orangtua anak tersebut akan menjadi anak yang selalu 

bergantung serta memiliki daya kreativitas yang rendah karena adanya 

pembatasan-pembatasan dalam berfikir dan berperilaku. Sebaliknya anak 

yang selalu mendapatkan kebebasan berperilaku semaunya akan 

mengembangkan sikap dan perilaku yang sulit memahami dan menerima 

keadaan yang berbeda dengan dirinya.  

 

2. Peran TK  Terhadap  Perkembangan Anak 

Pendidikan Taman Kanak-kanak yang baik tentunya dalam menjalani 

program-program kegiatan belajar haruslah memperhatikan faktor-faktor di atas 

sehingga pengembangan potensi anak dapat distimulasi secara maksimal. Di 

taman kanak-kanak yang berpusat pada anak, pendidikan diharapkan 

melaksanakan program kegiatan belajar yang menunjang aspek-aspek 

perkembangan anak. Hal inilai yang diungkap oleh para ahli pendidik seperti 

Dewey, Montessori, Vygotsky, Erikson, dan Piaget (Mooney, 2003) yaitu 

pendidikan pada anak usia dini harus terfokus pada anak, yang berisikan program 

kegiatan belajar yang aktif dan interaktif, serta melibatkan dunia anak dan 

sekitarnya. Aktif dimaksudkan bahwa program kegiatan belajar yang diterapkan 
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harus menstimulasi anak untuk terus belajar melalui pengalaman-pengalaman di 

sekolah. Interaktif yaitu anak terlibat di setiap program kegiatan belajar serta 

adanya komunikasi yang terjadi antara pendidik dengan anak, atapun anak dengan 

anak lainnya. Program kegiatan belajar yang melibatkan dunia anak dan 

sekitarnya, maksudnya adalah program kegiatan belajar yang diterapkan haruslah 

sesuai dengan kemampuan anak usia TK dengan melalui pendekatan. Program 

kegiatan ditujukan pada penguasaan tugas-tugas perkembangan selama di TK 

dengan contoh-contoh penerapan kegiatan pada kehidupan anak dan interkasinya 

dengan lingkungan sekitar.  

Selama menjalani proses pertumbuhan dan perkembangannya, bermain 

sangat memiliki faktor penting dalam menunjang kedua proses tersebut. Mencoba, 

menjelajahi, menemukan, menguji-coba, berbicara-mendengar merupakan 

program kegiatan yang baik dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Penekanan pada program kegiatan  di TK adalah pada proses belajar anak 

dan bukan pada apa yang dipelajari.  

Pada prinsipnya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

perkembangan anak di TK sangatlah penting. Pengaturan lingkungan yang 

membuat anak dapat bereksplorasi dan bergerak bebas serta aman merupakan 

kondisi yang menunjang anak untuk selalu berkreasi dan menemukan 

pengalaman-pengalaman belajar yang membuatnya terkesan. Pengalaman belajar 

yang bermakna inilah yang menjadi tujuan pendidikan prasekolah sebagai pijakan 

anak dalam memasuki area sekolah yang formal. 
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3. Tugas perkembangan anak usia TK 

Menurut Triyon dan Lilienthal (dalam Hidayat, 2003), tugas-tugas 

perkembangan yang harus dijalani anak usia TK adalah : 

a. Berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Pada masa ini, 

anak belajar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab 

dengan perbuatannya. Misalnya di TK, setelah anak melakukan 

program kegiatan seperti mewarnai maka anak didorong untuk 

membereskan alat-alat mewarnainya 

 

b. Belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang. 

Kemampuan saling memberi dan menerima kasih sayang antara 

anak satu dengan anak yang lain ataupun dari pendidik. Hal ini 

menjadi bekal untuk anak menghadapi komunitas yang lebih 

kompleks di sekolah dasar dan di masyarakat kelak. 

 

c. Belajar bergaul, yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi 

dan berinteraksi dengan teman sebaya, dan belajar menghadapi 

berbagai masalah yang didapat dari hasil interaksi tersebut. 

 

d. Belajar mengontrol diri. Anak belajar menahan diri dan 

bertingkah laku sesuai harapan atau aturan di sekitarnya. Dari sini 

anak mulai mmemahami suatu konsekuensi atau akibat dari suatu 

perilaku. 

Formatted: Dutch (Netherlands)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Finnish



 

 

22 

e. Belajar bermacam-macam peranan di masyarakat. Anak 

belajar memahami ada berbagai peran dalam kehidupan ini yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti polisi 

yang bertugas menmbuat aman keadaan, dokter bertugas 

mengobati orang sakit, petani yang mengerjakan sawah dan 

menanam padi kemudian menjadi nasi. Pengenalan berbagai 

macam peran ini juga membentuk pengertian pada anak bahwa 

antara satu peran dengan peran lain bergantung sama lain. 

 

f. Belajar mengenal tubuh masing-masing, yaitu anggota tubuh, 

panca indera dan kegunaannya yang menunjang kehidupan sehari-

hari. 

 

g. Mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, yaitu 

anak belajar mengkoordinasi otot-otot halus untuk melakukan 

kegiatan menggambar, melipat, mewarnai, menggunting, 

membentuk. Di samping mengembangkan koordinasi otot kasar 

misalnya berlari, melompat, menangkap bola, dan menendang. 

 

h. Belajar mengenal lingkungan fisik, dengan membandingkannya 

baik dari ukuran, warna, bentuk. Hal ini dimaksudkan anak dapat 

mempergunakan dengan tepat. 
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i. Belajar menguasai kosa kata baru untuk memahami suatu hal 

atau orang lain. Misalnya menyangkut benda-benda yang ada di 

sekitarnya seperti nama, ciri, kegunaan dari hasil interaksinya 

dengan anak lain dan hasil proses kegiatan belajar. 

 

j. Mengembangkan perasaan positif dengan kasih sayang 

terhadap lingkungan di sekitarnya. Baik dengan pendidik TK, 

teman sebaya, maupun dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

 

4. Teori- teori tentang Perkembangan Anak Usia Dini  

Teori-teori perkembangan yang akan diuraikan pada bab ini merupakan 

teori-teori dasar yang mengarahkan pemahaman terhadap perkembangan dan 

pendidikan pada anak usia dini. Pemahaman yang mendalam diharapkan akan 

memberikan pengertian yang terbaik sehingga menemukan cara-cara yang tepat 

dalam menjalankan proses pendidikan yang tidak lepas dari bagaimana pendidik 

dan anak-anak itu sendiri berfikir dan bertindak.  Dengan metode dan cara yang 

tepat lewat proses interaksi antara pendidik, anak-anak, dan orangtua, maka TK 

dapat menjadi alat yang benar-benar dapat mengantarkan anak-anak untuk siap ke 

jenjang pendidikan selanjutnya. 

Untuk memahami penjelasan ini, berikut akan dijelaskan tentang pokok-

pokok teori dari beberapa ahli pada perkembangan dan pendidikan anak usia dini.  
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A. TEORI  JOHN  DEWEY 

 John Dewey adalah seorang pendidik yang berasal dari Amerika. Ia hidup 

dari tahun 1859 sampai 1952. Selama karirnya, ia mendalami dunia pendidikan 

dan menjadi salah satu dari ahli yang selalu memberikan gerakan-gerakan 

pembaharuan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa pendapat dari Dewey yang 

memberikan kontribusi besar pada pendidikan pra sekolah, yaitu : 

1. Pendidikan harus dipusatkan pada anak. Artinya dalam proses 

pembelajaran, fokusnya ada pada anak dari kebutuhan, perkembangan, 

dan proses yang sedang dijalaninya. Pendidik merupakan fasilitator 

yang aktif dalam mendorong dan mengembangkan potensi yang ada 

pada diri anak. 

2. Pendidikan harus aktif dan interaktif. Hal ini berarti dalam proses 

pendidikan harus berlangsung dua arah. Adanya komunikasi antara 

pendidik dan anak merupakan faktor penting dalam menjalankan 

program kegiatan dan terwujudnya tujuan pendidikan. Di sini anak 

merupakan subjek pendidikan dan bukanlah sebagai objek pendidikan, 

yang berarti baik pendidik maupun  anak-anak bersifat aktif dan selalu 

berkomunikasi. 

3.  Pendidikan harus melibatkan lingkungan sosial anak atau  komunitas 

dimana ia berada. Artinya, proses pendidikan berlangsung baik bila 

ada kerjasama yang baik dengan lingkungan disekitar dan orangtua 

anak. Selain itu, contoh-contoh program kegiatan yang diberikan 
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hendaknya mencerminkan kehidupan anak sehari-hari, sehingga 

mudah untuk dimengerti dan dilaksanakan sehari-hari. 

 

a.  Pokok-pokok Teori  

Adapun pokok-pokok teori mengenai perkembangan dan pendidikan anak 

usia dini dari Dewey ini adalah (Mooney, 2003) : 

1) Dewey percaya bahwa proses belajar anak berlangsung paling baik 

ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, baik bekerja sendiri 

ataupun bersama-sama dengan teman sebaya dan orang dewasa. 

Dalam setiap proses perkembangan anak sangat didukung oleh 

luasnya perkembangan sosial anak-anak tersebut. Dari perkembangan 

sosial yang baik, anak akan belajar untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya dalam berbagai macam area perkembangan 

seperti kognitif, emosi, dan keterampilan sosial. 

2) Adanya  minat anak-anak membentuk dasar untuk perencanaan 

kurikulum. Ia percaya bahwa minat dan latar belakang tiap anak dan 

kelompok harus dipertimbangkan ketika pendidik merencanakan 

pengalaman pembelajaran. Hal ini berarti bahwa program kegiatan 

belajar yang ditujukan kepada anak, haruslah sesuai dengan taraf 

perkembangan anak dan mampu menstimulasinya ke taraf yang lebih 

maju. Bila hal ini sesuai dengan diri anak, pengembangan minat anak 

dan potensi anak dapat dimaksimalkan dengan baik. 
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3) Dewey percaya bahwa pendidikan merupakan bagian dari hidup. Ia 

percaya bahwa selama orang hidup akan selalu belajar, dan  

pendidikan akan mengarahkan apa yang orang perlu ketahui pada saat 

itu, bukan mempersiapkannya untuk masa mendatang. Dewey berpikir 

bahwa kurikulum akan berkembang melampaui situasi-situasi rumah 

yang riil, dan situasi kehidupan lainnya. Hal ini berarti kurikulum atau 

program kegiatan belajar merupakan sarana pengembangan 

keterampilan hidup bagi anak-anak di luar situasi yang biasa 

dihadapinya di rumah. Dengan melihat beragam perilaku dalam 

konteks yang lebih luas, anak-anak diharapkan dapat mempunyai cara 

pandang yang luwes dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan di luar rumah. Untuk mewujudkan ini, Dewey berpikir 

bahwa pendidik harus peka pada nilai-nilai dan kebutuhan keluarga. 

Nilai-nilai dan budaya dari keluarga dan masyarakat akan tercermin 

dalam situasi-situasi yang terjadi di sekolah dalam bentuk contoh 

pelaksanaan program kegiatan. 

4) Pendidik bukan hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga mengajarkan 

bagaimana hidup di dalam masyarakat. Selain itu, Dewey juga  

berpikir bahwa pendidik bukan hanya mengajar anak-anak secara 

individu tetapi juga membentuk masyarakat. 

5) Pendidik perlu memiliki keyakinan tentang keterampilan dan 

kemampuannya.  Dewey percaya pendidik perlu mempercayai 

pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan keduanya, 
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memberikan aktivitas-aktivitas yang tepat untuk mengadakan 

penyelidikan dan pengaturan untuk pembelajaran dalam hal apa yang 

dikerjakan anak-anak. Kepercayaan diri yang tinggi pada pendidik 

merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan 

kegiatan. 

 

b. Peran Pendidik 

Dalam bukunya yang berjudul Experience and Education (1938), Dewey 

mengatakan bahwa pendidik harus memiliki keyakinan diri yang tinggi ketika 

merencanakan pengalaman pembelajaran anak-anak. Dewey  menegaskan  bahwa 

anak-anak memerlukan bantuan dari pendidik dalam memahami dunianya.  

  Adapun beberapa teori Dewey tentang peran pendidik dalam pelaksanaan  

program-program untuk anak-anak usia dini, yaitu: 

1) Mengamati anak-anak lebih dekat dan merencanakan kurikulum 

berdasarkan minat dan pengalaman mereka. 

2) Jangan takut untuk menggunakan pengetahuan anda tentang anak-

anak dan dunia untuk memahami dunia bagi anak-anak.  

 

 Di samping hal-hal di atas, Dewey mengatakan bahwa penting bagi 

pendidik untuk mengamati anak-anak dan untuk mengetahui keadaan anak. Dari 

hasil observasi atau pengamatan, pendidik dapat mengetahui jenis-jenis 

pengalaman apa yang menjadi minat dan siap dilalui anak-anak.  Hal ini beranjak 

dari pemikiran Dewey bahwa jalur menuju pendidikan yang bermutu adalah 
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dengan mengenal anak-anak dengan baik, membangun pengalaman mereka atas 

pembelajaran yang lalu, menjadi terorganisir, dan merencanakannya dengan baik. 

Ia juga percaya bahwa tuntutan atas metode baru ini membuat pengamatan, 

dokumentasi dan pencatatan kejadian di ruang kelas menjadi lebih penting 

daripada jika digunakan metode tradisional. Dewey percaya bahwa untuk dapat 

memberikan pengalaman pendidikan untuk anak-anak, pendidik harus:  

1) Memiliki dasar yang kuat tentang pengetahuan umum serta 

pengetahuan secara spesifik tentang dunia anak-anak. 

2) Mau memahami dunia bagi anak-anak berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya yang lebih luas. 

3) Pengenalan dan pemahaman menggunakan metode observasi atau 

pengamatan, perencanaan, organisasi atau pengaturan, dan 

dokumentasi. 

 

Dari perspektif Dewey, suatu pengalaman hanya dapat disebut 

"pendidikan" jika memenuhi kriteria berikut:  

1) Didasarkan pada minat anak-anak dan berkembang dari pengetahuan 

dan pengalaman mereka yang ada. 

2) Mendukung pengembangan anak-anak. 

3) Membantu anak-anak mengembangkan keterampilan baru.  

4) Menambah pemahaman anak mengenai dunia mereka. 

5) Mempersiapkan anak-anak untuk lebih siap beradaptasi dalam 

berbagai macam lingkungan. 
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  Pokok-pokok pikiran Dewey yang berhubungan dengan pengalaman 

pendidikan prasekolah yang berhubungan dgn fungsi pendidik, yaitu: 

1) Pendidik jangan mudah mengatakan kalimat "ini menyenangkan" 

sebagai pembenaran untuk kurikulum atau program kegiatan, tetapi 

tanyakan bagaimana suatu kegiatan tersebut dapat mendukung 

pengembangan dan pembelajaran anak-anak. 

2) Melakukan  pengorganisasian dan dokumentasi pekerjaan anak-

anak. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahap perkembangan anak 

dapat lihat dengan cermat dan dapat dipakai untuk pengembangan 

program kegiatan. 

 

B. TEORI  MARIA MONTESSORI 

  Maria Montessori adalah salah satu ahli pendidikan, khususnya pada 

pendidikan anak usia dini. Pikiran-pikiran pendidikannya didasarkan pada 

pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan anak, sehingga dapat mengetahui kebutuhan apa yang harus 

dipenuhi pada anak usia dini. Montessori lahir di Italia tahun 1870. Latar belakang 

pendidikannya adalah Kedokteran dengan spesialis pada kesehatan anak-anak.  

Kesempatan pertama untuk khusus bekerja pada anak-anak pada tahun 1907, 

ketika ia membuka rumah khusus untuk pendidikan anak-anak di daerah kumuh di 

Roma. Nama sekolah tersebut adalah Casa dei Bambini (Children’s House). 

Montessorri meninggal pada tahun 1952 di Belanda dengan meninggalkan catatan 

dan ide-ide penting dalam bentuk tulisan mengenai pendidikan. Teori-teori 
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Montessori tentang anak-anak telah mempengaruhi cara semua program untuk 

anak-anak pra sekolah disusun dewasa ini.  

 

 a. Lingkungan yang Berpusat Pada Anak-Anak 

  Montessori mengakui bahwa penekanan yang ia berikan pada persiapan 

lingkungan mungkin merupakan karakteristik pokok yang diidentifikasi orang dari 

metodanya. Ia percaya bahwa "lingkungan" bukan hanya meliputi ruang yang 

anak-anak gunakan yang dilengkapi dengan bahan-bahan dalam ruangan itu, 

tetapi juga adanya hubungan yang timbal balik antara orang dewasa dan anak-

anak yang saling berbagi pengalamanan sehari-hari. Berdasarkan pengamatannya, 

Montessori berkesimpulan bahwa di dalam tubuh anak-anak tersimpan semangat 

belajar yang tinggi. Perilaku anak yang tampaknya “cuma” berlari-lari, 

menyentuh, memegang, mengamati, bahkan merusak barang-barang sebenarnya 

memiliki arti tertentu dan merupakan ciri khas  dari gaya belajar mereka (anonim, 

2000). Anak akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan bila ia mampu 

menentukan kegiatan yang dipilihnya tanpa dipaksa oleh orang lain. 

  Montessori yakin bahwa anak-anak belajar bahasa dan keterampilan hidup 

dari lingkungan dimana mereka menghabiskan waktu mereka. Karena alasan 

itulah, ia berpikir bahwa lingkungan untuk anak-anak perlu indah dan teratur rapi 

sehingga anak-anak dapat belajar tata tertib dari lingkungan itu. Montessori 

percaya bahwa pembelajaran anak-anak berlangsung dengan baik melalui 

pengalaman sensory (panca indera). Ia berpikir bahwa pendidik memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan pengenalan tekstur, bunyi, dan bau yang luar 
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biasa bagi anak-anak. Ia juga percaya bahwa bagian dari pengalaman panca indera 

untuk anak-anak adalah mengenalkan alat dan perkakas yang cocok dengan 

tangan mereka dan meja kursi yang sesuai dengan tubuh-tubuh yang kecil. 

Lingkungan yang indah, teratur, berukuran kecil dan permainan sensory 

merupakan bagian dari warisan buah pemikiran Montessori. 

 Secara tegas, Montessori menekankan pentingnya pendidikan motorik, 

sensori, dan bahasa bagi anak prasekolah. Gerakan-gerakan motorik akan 

membuat anak mengarahkan kebebasan yang berarti dan membuat anak menjadi 

lebih tenang, gembira, dan merasakan kepuasan. Pada pengembangan sensori 

anak, pendidikan diarahkan mampu meletakkan dasar kemampuan intelektual 

anak melalui pengamatan dan latihan yang terus menerus sambil melakukan 

perbandingan dan penilaian. Adapun fungsi pengembangan bahasa adalah agar 

anak mampu mengekspresikan perasaaan dan dirinya. Ketiga hal inilah yang 

mendukung untuk pembentukan kepribadian anak yang utuh (Anonim, 2000) 

 

 b. Peran Pendidik  

  Para pendidik anak usia dini hendaknya terlibat aktif dalam proses 

pendidikan anak.  Pemberian kesempatan yang luas untuk anak-anak mengenali 

lingkungannya dengan cara bereksplorasi merupakan tugas utama para pendidik. 

Pemaksaan dan pengekangan daya eksplorasi dapat mematikan pengembangan 

potensi anak bahkan dapat menyebabkan anak mengalami tekanan dan 

kebingungan dalam melakukan sesuatu bila ia tidak menyukainya. Hal yang 

menjadi fokus utama bagi para pendidik adalah mengelola proses pendidikan 
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dalam pelaksanaan program kegiatan yang membuat setiap anak merasa senang 

dengan apa yang dilakukannya dan baik pendidik maupun anak-anak selalu 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Untuk itu, Montessori 

menyatakan bahwa pendidik anak-anak usia dini harus: 

a) Memberikan pengenalan alat yang riil yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Seperti; pisau, gunting, alat-alat kebersihan dan alat-alat 

pertukangan. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak secara bertahap 

mengenali alat-alat yang membantu kelancaran proses kehidupan. 

b) Menyimpan dan meletakkan bahan-bahan serta peralatan di tempat yang 

dapat dijangkau anak-anak dan ditata secara teratur, sehingga mereka 

dapat menemukan dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Merancang 

ruang kelas dengan rak-rak yang rendah dan terbuka berarti anak-anak 

dapat melihat apa yang ada dan mendapatkan apa yang mereka inginkan 

tanpa bantuan dari pendidik. Mereka tidak perlu mengganggu pekerjaan 

mereka untuk mendapatkan perhatian dari pendidik yang sibuk atau 

meminta ijin untuk menggunakan bahan-bahan yang mereka butuhkan. 

Seringkali dalam anak-anak usia dini di Amerika, persediaan bahan-bahan 

kegiatan disimpan di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak. 

Pendidik yang mengikuti pedoman Montessori memiliki banyak sekali 

perbekalan yang tersedia untuk penggunaan anak-anak. Dengan bantuan 

dari anak-anak, mereka menyimpan perbekalan tersebut secara teratur  

sehingga pilihan dan kesempatan secara terus-menerus mengundang anak-

anak untuk menjadi kreatif. 
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3)  Menciptakan keindahan dan kerapian di ruang kelas. Menurut Montessori, 

mengetahui bagaimana merancang lingkungan yang indah dan menarik 

bagi anak-anak sama pentingnya dengan bagian pengajaran seperti 

mengetahui bagaimana memilih buku anak-anak yang baik untuk 

perpustakaan.  

Dari pikiran Montessori di atas, secara umum pada dasarnya peran 

pendidik anak usia dini adalah mempersiapkan lingkungan yang kondusif atau 

yang mendukung proses belajar, pertumbuhan dan pengembangan diri anak. 

Dalam hal ini pendidik tidak perlu memaksa atau membuat peraturan-peraturan 

yang mengikat sehingga anak tidak bebas dalam berekspresi. 

 

 c. Kompetensi, Kecakapan,   dan Tanggung jawab  Pendidik  

Montessori percaya bahwa anak-anak ingin membutuhkan perhatian bagi 

diri dan lingkungan sekitarnya. Montessori berpendapat bahwa anak-anak belajar 

yang terbaik adalah dengan melakukan sesuatu dan melalui pengulangan.  Anak-

anak akan mampu melakukan segala hal yang mereka mampu. Ia yakin bahwa 

salah satu  tanggung jawab pendidik adalah untuk meningkatkan kompetensi atau 

kecakapan anak semaksimal mungkin.. 

  Dalam penerapan pemikiran Montessori mengenai kompetensi dan 

tanggung jawab dalam program pada pendidik, Montessori berpikir bahwa 

pendidik harus:  

a) Memberi tanggung jawab pada anak untuk menjaga komunitas tetap 

bersih dan rapi 
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b) Menyediakan batasan waktu yang luas untuk melakukan program 

kegiatan dan bermain dengan bebas, serta tidak mengekang kebebasan 

anak dalam mengelola waktunya. 

 

  Montessori menyatakan bahwa kompetensi yang anak-anak peroleh dari 

keterlibatannya dalam pekerjaan nyata sangat bermanfaat dalam meningkatkan 

harga diri anak yang tidak dapat diperoleh dengan aktivitas artifisial atau buatan 

ataupun yang direncanakan.  

  Montessori tidak percaya ada anak-anak yang tidak bisa belajar. Ia yakin 

bahwa jika anak-anak tidak belajar, maka berarti orang dewasa tidak 

mendengarkan, tidak menfasilitasinya dengan cukup seksama atau kurangnya 

pengawasan.  

 

 d. Pentingnya Observasi atau Pengamatan 

  Montessori yakin bahwa cara untuk mengenal anak-anak adalah dengan 

mengamati mereka. Pengamatan yang teliti, bagi Montessori, merupakan kunci 

untuk menentukan apa yang menjadi minat dan yang dibutuhkan oleh anak-anak 

untuk belajar.  

  Montessori menyatakan bahwa jika pendidik dan orangtua mengawasi 

anak-anak dengan teliti dan kemudian merefleksikannya dari hasil observasi itu 

pada diri anak, maka akan bisa menangkap apa yang anak-anak butuhkan yang 

saat itu belum mereka peroleh dari lingkungan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa meluangkan waktu untuk observasi dan refleksi yang seksama pada anak-
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anak, maka akan dapat memandu lingkungan dan membuat perencanaan program 

kegiatan yang baik dan dibutuhkan oleh anak-anak.  

   

 

C. TEORI  JEAN  PIAGET 

 Jean Piaget adalah ahli Psikologi Kognitif yang berasal dari Switzerland 

yang lahir pada tahun 1896 dan meninggal tahun 1980. Satu karya Piaget yang 

menjadi pedoman para pendidik dan ahli yang bergerak pada bidang anak sampai 

saat ini  adalah adanya tahapan perkembangan kognitif individu yang terbagi 

dalam 4 tahap yaitu; sensorimotor, pra-operasional, operasional konkrit, dan 

operasional formal. Tahapan perkembangan kognitif menguraikan ciri khas 

perkembangan kognitif tiap tahap dan merupakan suatu perkembangan yang 

saling berkaitan dan berkesinambungan.   

 

 1. Pokok-pokok Teori Piaget 

 Seperti halnya Montessori, Piaget meyakini bahwa anak-anak 

membutuhkan kesempatan untuk melakukan berbagai macam hal bagi dirinya. 

Misalnya, anak-anak mungkin tertarik dengan bagaimana sesuatu itu bertumbuh. 

Jika seorang pendidik membacakan mereka buku bergambar yang bagus tentang 

bagaimana sesuatu bertumbuh, instruksi ini akan meningkatkan dasar 

pengetahuan anak-anak. Tetapi jika anak memiliki kesempatan untuk bertanam di 

kebun sekolah, proses menggali, mengairi, mengamati dan mengalami 



 

 

36 

pertumbuhan sesuatu secara aktual akan membantu anak menyusun pengetahuan 

tumbuhnya sesuatu tidak akan pernah ia capai hanya dengan melihat gambar. 

  Piaget juga meyakini  bahwa anak-anak belajar hanya jika rasa ingin tahu 

mereka tidak sepenuhnya terpuaskan. Ia berpikir bahwa rasa ingin tahu anak-anak 

sebenarnya mendorong pembelajaran mereka. Menurut Piaget strategi terbaik 

untuk kurikulum atau program kegiatan anak-anak usia dini adalah dengan 

membuat anak-anak tetap merasa ingin tahu, membuat mereka heran atau 

bertanya-tanya, dan menawarkan mereka tantangan pemecahan masalah yang 

nyata, bukannya memberi mereka informasi secara verbal saja. Banyak orang 

dewasa masih berpendapat bahwa pendidik adalah seseorang yang membagi 

informasi. Penggunaan teori Piaget tentang pembelajaran anak-anak 

mengharuskan perubahan pandangan tentang pendidik menjadi seseorang yang 

mengembangkan penyelidikan dan mendukung  proses pencarian anak-anak 

sendiri untuk menjawab. 

  Piaget juga menekankan pentingnya permainan sebagai kesempatan 

penting untuk pembelajaran. Ketika anak-anak terlibat dalam permainan simbolis 

misalnya; membuat kue dari pasir, menggunakan pipa atau selang untuk 

memadamkan kebakaran, mereka memahami benda dan aktivitas-aktivitas yang 

ada di sekelilingnya. Ketika mereka meniru apa yang terjadi di sekitarnya, mereka 

mulai memahami bagaimana sesuatu bekerja dan untuk apa. Awalnya, ini 

merupakan proses ujicoba. Namun bersama dengan waktu dan pengulangan 

meeka menggunakan informasi baru untuk meningkatkan pemahaman mereka 

tentang dunia di sekitarnya. 



 

 

37 

  Piaget percaya bahwa anak-anak semuanya mengalami tahap-tahap yang 

sama ketika mengembangkan kecakapan berpikirnya. Usia dimana anak-anak 

mencapai tahap-tahap perkembangan itu bisa bervariasi. Karena variasi inilah, 

bagan yang menguraikan tahap-tahap Piaget juga bisa sedikit berbeda. Orang tua 

dan pendidik akan selalu ingat bahwa anak-anak individu memiliki laju 

perkembangan sendiri-sendiri. Perbedaan dalam skema perkembangan melampaui 

kontinum yang luas. Misalnya, banyak buku menyebutkan usia 10 - 13 bulan 

sebagai usia yang khas untuk langkah-langkah pertama. Beberapa anak berjalan 

pertama kali pada usia 8 bulan dan lainnya ada yang hingga 18 bulan.  

 

Tabel 1. Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Usia Tahap Perilaku 

Lahir - 18 bl Sensorimotor - Belajar melalui perasaan 

- Belajar melalui refleks 

- Memanipulasi bahan 

18 bl - 6 th Praoperasional - Ide  berdasarkan persepsinya 

- Hanya dapat memfokuskan pada 

satu  

- variabel pada satu waktu 

- Menyamaratakan berdasarkan 

pengalaman terbatas   

6 th - 12 th Operasional konkret - Ide berdasarkan pemikiran 

- Membatasi pemikiran pada 

benda-benda dan kejadian yang 

akrab 

12 th  atau 

lebih 

Operasional formal - Berpikir secara konseptual 

- Berpikir secara hipotetis 

 

 Piaget percaya bahwa anak-anak usia TK berada dalam tahap pra 

operasional, anak-anak membentuk ide-ide dari pengalaman langsung mereka 

dalam hidup. Itulah mengapa memberitahu mereka menjadi kurang efektif 
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daripada menemukan cara untuk membantu mereka berpikir sendiri mengatasi 

masalah. Misalnya, jika seorang anak melihat burung-burung terbang ketika 

anjing menggonggong, ia bisa memutuskan bahwa gonggongan anjing adalah 

penyebab terbangnya burung. Meskipun ini bukan ide yang akurat, anak akan 

secara sempurna merasa nyaman dengan pemikirannya sendiri meskipun ada 

usaha yang memberitahukannya hal sebaliknya. Hanya jika ia telah 

mengumpulkan lebih banyak pengalaman sendiri seperti dengan melihat burung 

terbang ketika tidak ada anjing disekitar sana, maka ia akan mengubah 

pandangannya dan menyesuaikannya dengan informasi baru itu. Piaget menyebut 

hal ini akomodasi, yaitu proses menyesuaikan pemahaman seseorang atas dasar 

informasi baru.  Akomodasi mengembalikan anak ke keadaan seimbang yang 

lebih nyaman yang Piaget sebut sebagai equilibrium. Karena anak-anak pada 

tahap ini tergantung pada pengalamannya sendiri, mereka cenderung membuat 

generalisasi yang tidak tepat. Mereka mendasarkan keyakinan umum mereka 

tentang sesuatu pada satu pengalaman tunggal, yang bisa menyebabkan 

kesimpulan yang salah. Satu contoh adalah gadis di atas yang meyakini bahwa 

gonggongan anjing membuat burung terbang karena ia telah melihat burung 

terbang ketika anjing menggonggong.  

Secara lebih jelas, tahapan kognitif pra-operasional maksudnya adalah 

mulainya penggunaan aktivitas-aktivitas mental dalam berpikir. Misalnya anak 

telah dapat mengkombinasikan berbagai informasi, mengemukakan alasan dalam 

mengatakan ide.  

Ciri khas tahapan perkembangan kognitif pra operasional adalah cara 
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berpikir prakonseptual dan intuitif, yaitu: 

a. Cara berpikir prakonseptual adalah cara berpikir transduktif, artinya 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selama tahap ini, anak 

mulai membentuk konsep yang masih belum sempurna. Mereka 

mulai mengklasifikasikan benda-benda dalam golongan tertentu 

berdasarkan prinsip kesamaan, tetapi mereka masih banyak membuat 

kesalahan karena konsep mereka itu.  

Sebagai contoh:  

1) Semua laki-laki dianggap sebagai “ayah”, dan semua wanita 

dianggap sebagai “ibu”. Semua mainan yang dilihatnya 

adalah “milik saya”.  

2) Pola berpikirnya bukan induktif atau deduktif, tetapi lebih ke 

arah transduktif. Misal: „Sapi‟ adalah binatang besar dengan 

4 kaki. Binatang itu besar dan mempunyai 4 kaki, maka 

binatang itu adalah „sapi‟. 

 

b. Periode Berpikir Intuitif (4 - 7 tahun). Pada periode ini, anak 

memecahkan masalah tidak secara logis tapi lebih berdasar intuitif. 

Karakteristiknya yang paling menonjol pada periode ini adalah 

kegagalannya dalam mengembangkan konservasi, yaitu kemampuan 

untuk memahami bahwa jumlah, panjang, substansi atau area akan 

tetap sama meskipun hal-hal itu disajikan dengan cara yang berbeda-

beda.  

Formatted: Indonesian
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Contoh:  

Pada anak ditunjukkan 2 gelas yang sama bentuk dan ukurannya 

berisi suatu cairan yang sama banyaknya. Kemudian cairan pada satu 

gelas dituangkan pada gelas lain yang ukurannya lebih kurus dan 

lebih tinggi. Anak pada tahap ini cenderung menganggap bahwa gelas 

yang tinggi kurus itu berisi cairan yang lebih banyak daripada gelas 

yang satunya.  

 

Selanjutnya menurut Piaget, kemasakan anak juga memberikan 

perlengkapan sensori dan struktur otak yang diperlukan, namun pengalaman tetap 

dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan anak. Hal ini disebabkan karena 

cara berfikir anak yang khas pada usia TK yaitu : 

1) Anak belum bisa berpikir reversible atau hanya bisa berpikir satu arah 

berdasarkan sudut pandang anak tersebut. 

2) Anak masih bersifat egois, yaitu menganggap benar apa yang 

dipikirkannya walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Cara berpikir 

ini tampak dalam tingkah laku berpikir sebagai berikut : 

3) Berpikir imaginatif, yaitu berpikir secara khayal seolah-olah benar-

benar terjadi 

4) Berbahasa egosentris, yaitu berdialog dengan diri sendiri artinya 

tertuju pada diri sendiri 
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5) Memiliki aku yang tinggi, artinya diri sendiri sebagai pusat atau 

ukuran dalam memandang dunianya. Anak belum mampu melihat 

berdasarkan perspektif orang lain. 

6) Bersifat memusat, bila anak dikonfontasikan dengan situasi 

multidimensional  hanya akan memusatkan perhatian pada satu 

dimensi saja. 

7) Bersifat terarah statis, berpikir pada situasi diam. 

8) Semilogical reasoning, yaitu dalam berpikir dapat memberikan 

pertimbangan-pertimbangan secara logis walaupun masih sederhana, 

misalnya dapat mengklasifikasikan benda yang memiliki ciri-ciri 

menyolok serta belum dapat memahami antar berbagai benda yang 

memiliki persamaan 

 

Pada anak usia TK, menurut Piaget juga terkenal dengan adanya istilah 

Rigidity of though, artinya bahwa usia ini mempunyai dorongan ingin tahu yang 

tinggi. Dorongan ini diwujudkan dengan banyak bertanya. 

Kemajuan yang jelas pada tahap ini dibandingkan tahapan sebelumnya 

adalah: 

1) Penguasaan bahasa, anak sudah bisa berbahasa sistematis walaupun 

sederhana, yaitu ada subyek, predikat atau obyek. Misalnya : “Ibu 

pergi ke pasar”, “Saya memukul anjing”. 

2) Pemahaman simbolis. Simbol adalah sesuatu hal yang abstrak 

menunjuk hal yang sebenarnya. Misal: anak melihat gambar 
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tengkorak, bila diajarkan anak akan mengerti bahwa itu tanda bahaya. 

Di TK juga anak diperkenalkan dengan simbol-simbol lalu lintas. 

Begitu juga anak diperkenalkan simbol bilangan, angka dan huruf.  

3) Imitasi  yaitu dapat meniru atau melakukan permainan pura-pura yang 

memerankan suatu peran tertentu. Misalnya main dokter-dokteran, 

main pasar-pasaran. 

4) Bayangan dalam mental image. Image adalah kesan-kesan yang 

tertinggal di dalam ingatan. Anak mudah membuat image biasanya 

mulai usia 4 tahun. 

Contohnya :  

Anak mencium bau minyak wangi ibunya. Dilain waktu ketika 

mencium bau yang sama dia tahu  bahwa itu bau minyak wangi 

ibunya. 

 

Penelitian terbaru yang menggunakan teori Piaget telah menggunakan 

pendekatan yang lebih positif, dengan memfokuskan pada “apa yang anak-anak 

dapat lakukan” dan cara-cara mereka bekerja. Indikasi-indikasinya adalah bahwa 

anak-anak hampir tidak seegosentris yang diduga Piaget, meskipun tidak 

menyatakan bahwa anak-anak itu tidak pernah egosentris. Kesamaannya, anak-

anak belajar secara konstan mengenai orang-orang dan interaksi, dan mengenai 

proses mental yang digunakan dalam susunan pengalaman. Anak usia 4 tahun 

yang menyuruh anak lain untuk berhenti membuat kegaduhan karena ia sedang 

mencoba berkonsentrasi, atau anak usia 3,5 tahun yang mengingatkan janji anda 
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sehari sebelumnya, keduanya menyatakan pada kita bahwa mereka menyadari 

sekurangnya beberapa proses mental yang menyusun kognisi (Mooney, 2003).  

 Anak-anak yang sama itu kemungkinan masih akan dianggap sebagai pra-

operasional dalam istilah yang dikemukakan oleh Piaget, dan mungkin tidak akan 

melaksanakan dengan sangat baik dalam standar tugas percakapan atau 

penerimaan perspektif Piagetian. Namun, ada perbedaan mengenai relevansi tugas 

tersebut, serta mengenai kemungkinan penggunaan bahasa yang membingungkan 

dalam tugas itu. Deskripsi Piaget tentang perkembangan kognitif tetap merupakan 

alat yang bernilai dalam mempertimbangkan perkembangan kognitif anak. Jika 

kita juga memfokuskan pada susunan kemampuan lain, kita mungkin memiliki 

gambaran yang lebih lengkap mengenai pengertian anak tentang dunia di 

sekitarnya. 

 Sebagai hasil pertimbangan dari beberapa keterbatasan pendekatan Piaget 

untuk perkembangan kognitif, sejumlah peneliti telah berusaha memperluas 

lemen-elemen yang diterima paling baik dari teori itu dan mempertimbangkan 

elemen-elemen yang menantang. Satu pendekatan telah disebut sebagai „social 

constructivism‟, karena menekankan peran aktif anak dalam membangun 

pengertiannya sendiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa individu-individu, 

melalui interaksinya dengan obyek dan orang-orang dalam dunianya, 

mengembangkan sederetan pengertian dan pengetahuan personal. Lebih lanjut, 

pendekatan ini menegaskan peran aktif pelajar  dalam merasakan dan memahami 

pengalaman-pengalaman (Dockett & Perry, 1996). Aktivitas dalam pengertian ini 
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tidak hanya merujuk pada aktivitas fisik melainkan juga aktivitas mental juga 

ditekankan.  

 

 2. Peran Pendidik  

  Pendidik yang ingin mendukung perkembangan kognitif dari anak-anak 

usia TK hendaknya;  

a) Memberikan banyak waktu untuk bermain bebas. 

b) Memberikan banyak pengalaman nyata bagi anak-anak selama 

melaksanakan program kegiatan, khususnya yang berhubungan 

dengan norma dan aktivitas di lingkungannya. 

c) Merencanakan aktivitas-aktivitas terbuka dan menyampaikan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka.  

  Aktivitas dan pertanyaan terbuka mendukung perkembangan kognitif 

anak-anak karena hal itu menuntut anak-anak untuk berpikir. Jadi bukannya 

meletakkan anak dalam posisi menjadi benar atau salah, aktivitas ini 

menempatkan mereka dalam posisi menyelidiki, menemukan apa kemungkinan-

kemungkinannya, atau seberapa cepat tauge bertumbuh.  

 

D. TEORI  ERIK  ERIKSON 

Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman,  pada tahun 1902. Pada tahun 

1933 pindah ke Amerika Serikat untuk belajar  tentang pengaruh budaya dan 

masyarakat terhadap perkembangan anak di Yale University. Selama hidupnya, 
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Erikson aktif mengembangkan ilmu tentang perkembangan psikososial pada 

manusia sampai ia meninggal pada usia 92 tahun pada tahun 1994.  

Menurut Erikson (Anonim, 2000), ada beberapa prinsip pendidikan dari 

lembaga pendidikan anak prasekolah yang secara umum seharusnya dipahami 

oleh pendidik dan orang tua, yaitu 

1.   Setiap Individu adalah Unik 

Setiap individu tidak sama, individu akan berkembang  dengan baik 

apabila keunikan atau perbedaan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. 

Begitu pula dalam proses belajar mengajar, misalnya, minat belajar anak 

belum tentu sama. Ada anak yang berminat menggambar, ada pula yang 

berminat pada musik dan cerita. Dengan demikian, seharusnya program 

belajar di TK memperhatikan dan peka terhadap adanya minat yang 

berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. 

 

2.   Perkembangan Membawa Perubahan 

Pada dasarnya, perkembangan juga berarti perubahan. Pada seorang anak 

terjadi tidak hanya tinggi dan berat badannya saja yang berubah, tetapi 

juga kemampuan dan karakternya. Sebagai contoh, seorang anak yang 

kelihatannya pemalas atau egois belum tentu akan terus berkembang 

seperti itu, karena belum tentu sifat tersebut akan tinggal permanen dalam 

dirinya. Hal ini mungkin akan berubah sejalan dengan perkembangan 

perilakunya.  
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3.   Perkembangan Berjalan Secara Bertahap 

Setiap anak harus melalui tahap demi tahap, dimana penguasaan pada 

tahap terdahulu akan memantapkan langkah di tahap selanjutnya. Irama 

perkembangan setiap anak berbeda. Ada yang cepat dan ada pula yang 

lambat.  

 

4.    Anak Sedang dalam Masa “Genting” 

Pada dasarnya, usia 3-5 tahun adalah masa “genting” dalam kehidupan 

seorang anak, karena masa ini adalah masa “keemasan” untuknya dalam 

belajar, masa peka untuk menyerap segala informasi yang ada di 

sekitarnya. Sehingga, rangsangan belajar yang kurang di masa usia ini 

adalah suatu kerugian. Apalagi kalau rasa ingin tahu anak yang besar 

pada masa ini dimatikan. 

 

5.    Aspek-Aspek Perkembangan pada Anak Saling Berhubungan. 

Manusia adalah makhluk psikofisik, perkembangan fisik, intelektual, dan 

sosial-emosional saling berpengaruh. Jika salah satu aspek perkembangan 

terganggu, maka akan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. 

 

6.   Perkembangan Anak Dipengaruhi oleh Bakat dan Lingkungan 

Setiap anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang berbeda. Hal ini tidak 

berarti lingkungan tidak bisa mempengaruhi potensi yang sudah ada. 

Misalnya, anak yang normal kemampuan bicaranya, jika dibesarkan di 
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lingkungan orang bisu, kelak iapun hanya akan mampu berbahasa isyarat 

seperti lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena tidak ada seorangpun 

yang mengajarinya bagaimana berbahasa verbal. Begitu pula, anak yang 

dilahirkan dari kedua orang tua yang pandai belum tentu menjadi anak 

yang juga pandai, jika ia terlahir cacat mental. 

 

7.   Motivasi Mempengaruhi Perilaku Anak 

Motivasi ada dua, yaitu motivasi dari dalam dan motivasi dari luar dirinya. 

Motivasi dari dalam diri adalah dorongan yang timbul atas kesadaran anak 

sendiri untuk melakukan hal-hal yang ingin ia lakukan. Pada umumnya, 

anak akan melakukan hal positif berdasarkan motivasi dari dalam dirinya 

sendiri, apabila ia sadar bahwa tindakannya akan menguntungkan bagi 

dirinya. Untuk menumbuhkan motivasi dari dalam seringkali harus melalui 

dorongan dari luar, misalnya pemberian hadiah. Hadiah juga dapat berarti 

positif apabila diberikan pada waktu dan tempat yang tepat. Sebagai 

contoh, anak diberi kesempatan waktu untuk bermain karena berhasil 

menyelesaikan tugasnya lebih awal. Selain hadiah, hukuman juga 

diperlukan untuk menumbuhkan motivasi dari dalam. Hukuman seperti 

apapun bentuknya, tentunya harus dilakukan dalam batas wajar dan 

proporsional sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. 
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8.   Perkembangan Inteligensi Bergantung pada Pola Pengasuhan 

Perkembangan intelektual anak tidak semata-mata dipengaruhi oleh satu 

faktor, tetapi juga bergantung pada faktor genetik, kecukupan gizi, pola 

pengasuhan di rumah, perlakuan di sekolah dan perlakuan masyarakat 

sekitar. Hubungan antar pribadi, kesempatan mengekspresikan diri dan 

bimbingan di setiap tahap perkembangan berpengaruh perkembangan 

pribadi anak. Modal terpenting bagi seorang anak berhubungan dengan 

perkembangan sosialisasinya, yaitu rasa aman yang didapat dari hubungan 

orang tuanya. Kualitas hubungan yang baik dengan saudara kandung, 

teman dan gurunya. Hubungan antar pribadi yang hangat di antara mereka 

selain membuat anak merasa nyaman dan penuh percaya diri dalam 

berhubungan dengan lingkungan.  

 

a. Teori Erikson 

 Teori Erikson memiliki arti penting untuk setiap pendidik anak-anak 

usia dini, karena menunjukkan bagaimana anak-anak mengembangkan dasar 

perkembangan emosional dan sosial serta kesehatan mental. Teori Erikson yang 

disebut Eight Ages of Man (8 usia manusia) mencakup seluruh masa hidup 

makhluk manusia. Dalam gagasan Erikson inilah terdapat suatu tugas yang harus 

dicapai pada tiap tahap perkembangan. Resolusi yang berhasil dari tiap tahap 

mempengaruhi tahap selanjutnya. Ketika orang melalui tiap tahap, mereka 

membentuk kekuatan atau kelemahan kepribadian atau personalitas berdasarkan 

perkembangan mereka selama tahap itu. Dengan menjelaskan hal ini, Erikson 

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)



 

 

49 

memberi kita istilah krisis identitas. Ia menganggap krisis identitas tidak 

terhindarkan pada usia remaja yang mengalami konflik ketika mereka tumbuh dan 

berubah menjadi dewasa.   

Tabel 2. Perkembangan Psikososial dari Erikson 

Umur Tahapan Kekuatan yang 

dikembangkan 

0 - 1  tahun Percaya  ×  Curiga   

(Trust  vs.  Mistrust) 

Harapan dan usaha 

(Hope) 

2 - 3  tahun Autonomi × Malu, Bimbang 

(Autonomy vs. Shame, Doubt) 

Kemauan yang kuat / 

ketekunan 

(Willpower) 

4 – 5 tahun Inisiatif  × Rasa Bersalah 

(Initiative  vs. Guilt) 

Tujuan  atau  maksud 

perbuatan/keterarahan 

(Purpose) 

6 – 12 tahun Industri × Inferiority 

(Industry vs. Inferiority) 

Keahlian atau kepandaian 

(Competence) 

Remaja Identitas × Kebingungan 

Peran 

(Identity vs. Role Confusion) 

Kesetiaan/Kebenaran 

(Fidelity) 

Dewasa Muda Intimasi  × Isolasi 

(Intimacy vs. Isolation) 

Kasih sayang dan kelekatan 

(Love) 

Dewasa Generativitas × Stagnasi 

(Generativity vs. Stagnation) 

Kepedulian atau sifat 

mengasuh 

(Care) 

Lansia  Integritas Ego × Putus Asa 

(Ego Integration  vs. Despair) 

Kebijaksanaan 

(Wisdom) 

 

   

  Erikson yakin bahwa dalam tahun-tahun awal dari kehidupan, pola-pola 

berkembang yang mengatur, atau setidaknya mempengaruhi aksi dan interaksi 

seseorang selama sisa hidupnya. Namun, Erikson juga menuliskan, " ada beberapa 

frustrasi dalam tahap ini atau tahap-tahap berikutnya yang tidak bisa dipikul oleh 

anak,  jika frustrasi membawa pada perubahan pengalaman dari kesamaan yang 

lebih luas dan kontinyuitas perkembangan yang lebih kuat, terhadap integrasi 
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akhir dari siklus kehidupan individu dengan beberapa kepemilikan yang penting 

yang lebih luas" (Mooney, 2003). Dengan kata lain, hal ini berarti bahwa 

merupakan sesuatu yang memungkinkan untuk kembali ke belakang dan 

merundingkan kembali isu-isu dari tahap perkembangan sebelumnya. Ia yakin 

bahwa tugas-tugas dalam tiap tahap terus hadir sendiri pada saat-saat krisis cinta 

dan pekerjaan selama kehidupan. Meskipun benar bahwa kepercayaan dan 

kebebasan dasar  terbentuk sebelumnya dan mempengaruhi aksi dan sifat-sifat 

selanjutnya, namun benar pula bahwa orang dapat memilih untuk bekerja yang 

mengarah pada resolusi yang lebih baik dari salah satu tugas perkembangan pada 

suatu waktu selama hidup mereka. Erikson merasa bahwa usia dini adalah masa 

kritis dalam perkembangan kepercayaan, otonomi/kemandirian, dan inisiatif anak, 

tetapi ia tidak mempercayai semuanya akan hilang jika anak mengalami kesulitan 

dalam tiga tahap awal.  

  Tahap kedua perkembangaan psikososial dari Erikson terjadi selama tahun 

kedua dan ketiga dari kehidupan anak, adalah autonomy versus shame and doubt 

(kemandirian versus malu dan keraguan). Tugas perkembangan dari tahap ini 

adalah untuk memperoleh rasa otonomi atau kemandirian tanpa mengalami rasa 

malu dan keraguan yang ekstrim. Seorang anak yang berhasil menyesuaikan diri 

selama tahap perkembangan ini akan memperoleh rasa harga diri yang kuat. Ia 

akan mampu berpisah secara yakin, untuk periode waktu terbatas, dari orang 

tuanya dan pengasuhnya, tanpa diikuti adanya kecemasan yang berarti. Anak akan 

menuntut untuk mengerjakan sesuatu untuk sendiri bilamana mungkin. Menurut 

Erikson, itu semua merupakan bagian yang wajar dari perkembangan anak-anak 
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yang baru belajar berjalan. Ia mengatakan bahwa anak-anak, selama tahap kedua 

ini, berurusan dengan tantangan membatasi diri dan membiarkannya bebas. 

Erikson mengartikan beberapa hal dengan hal ini. Ia tahu bahwa membatasi dan 

membiarkan bebas menentukan aktivitas bisa menjadi kekuatan positif dan negatif 

dalam perilaku manusia.  Perilaku membatasi dapat menjadi merusak karena 

dapat menimbulkan perilaku-perilaku menguasai, keras kepala dan tidak bisa 

bekerja sama. Namun disisi lain membatasi bisa pula menjadi membangun: 

mencintai orang-orang khusus, mendorong dalam menghadapi kesulitan, atau 

tekun untuk membuat suatu tugas dilaksanakan. Begitu pula dengan perilaku 

membiarkan anak bisa menimbulkan sifat mudah marah, kehilangan kendali 

ketika marah, memukul atau menggigit. Membiarkan bebas dapat membangun: 

bekerja sama dalam hubungan, berbagi atau patuh pada rencana orang lain.  

  Erikson mengatakan bahwa tahap ini merupakan masa yang penting dalam 

perkembangan karena hasilnya menentukan, untuk tingkat yang luas, rasio cinta 

dan benci, kerjasama atau kurang bekerja sama, dan kebebasan ekspresi atau 

kecenderungan untuk menekan perasaan yang menjadi bagian dari siapa kita ini 

selama sisa hidup kita. Ketika seorang anak dapat sepenuhnya mengembangkan 

rasa kendali diri yang kuat tanpa kehilangan harga diri, ia akan merasa bangga  

dan yakin. Ketika anak mengalami kehilangan kendali dan malu yang berlebihan 

ia akan cenderung meragukan dirinya. 

  Jelas bahwa pengasuh anak kecil yang baru belajar berjalan memiliki 

tindakan yang seimbang ketika mereka membimbing anak-anak selama tahap 

yang keributan ini.  Erikson percaya bahwa dengan dukungan dan pengertian dari 
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orang dewasa yang signifikan, anak-anak dapat mengendalikan tahap ini, 

memunculkan keyakinan dan siap mengambil inisiatif dalam tahap perkembangan 

mereka selanjutnya. Erikson yakin bahwa orang dewasa dapat membantu 

perkembangan kebebasan pada anak-anak dalam tahap ini dengan: 

1) Memberi anak-anak pilihan sederhana 

2) Tidak memberikan pilihan yang salah 

3) Menetapkan batas-batas yang jelas, konsisten dan masuk akal 

4) Menerima irama anak-anak antara kebebasan dan ketergantungan, 

dan meyakinkan mereka bahwa keduanya baik-baik saja. 

  Tahap ketiga dari teori Erikson yaitu mengarahkan masa dini adalah 

inisiatif versus kesalahan. Kebanyakan anak-anak usia empat dan lima tahun 

berada dalam tahap ini, sehingga merupakan kunci pertama yang perlu diketahui 

bagi pendidik prasekolah dan pendidik taman kanak-kanak. Tugas perkembangan 

dari tahap ini adalah untuk memperoleh rasa tujuan. 

  Erikson menjelaskan anak dari tahap ini sebagai masa yang energik dan 

siap untuk belajar. Anak yang berkembang secara khas akan melupakan kegagalan 

lebih cepat pada usia 4 atau 5 tahun. Mereka lebih mau mendengar dan belajar 

dari pendidik, orang tua dan anak-anak lain.  Pada tahap ini anak-anak tumbuh 

dengan cara yang membuat mereka jauh lebih terfokus secara aktif dan bersifat 

menentang. Anak-anak yang merundingkan tahap keduanya secara sukses telah 

mencapai otonomi mereka, sehingga mereka bertindak kurang atas nama kuasa 

individu dan lebih untuk membuat sesuatu dikerjakan. Seorang anak yang berhasil 

mencapai tugas perkembangan dari tahap ini akan muncul keyakinannya dan 
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kecakapannya. Ia akan percaya bahwa ia dapat merencanakan dan menyelesaikan 

tugas secara mandiri. Ia akan mampu mengatasi dan belajar dari  kesalahan tanpa 

merasa bersalah atas hal-hal yang tidak sesuai rencana. 

  Jika pendidik  mendorong anak-anak prasekolah untuk menggunakan 

energi mereka secara aktif dan terlibat, keyakinan mereka akan tumbuh dan 

berkembang dan kecakapan mereka akan meningkat. Untuk mendukung 

perkembangan inisiatif dalam tahap ketiga, Erikson mengatakan bahwa pendidik 

dapat: 

1) Mendorong anak-anak menjadi sebebas mungkin, 

2) Memfokuskan pada keuntungan ketika anak-anak mempraktekkan 

keterampilan baru, bukan pada kesalahan yang mereka lakukan. 

3) Menetapkan harapan yang sesuai dengan kemampuan individu anak-

anak  

4) Memfokuskan kurikulum pada hal-hal nyata atau kegiatan sehari-hari 

Seperti halnya Montessori, Erikson percaya bahwa anak-anak dalam tahap 

inisiatif versus kesalahan membutuhkan alat-alat yang nyata dan tugas nyata 

untuk mengembangkan kecakapan mereka. 

 

e. Teori Lev Vygotsky 

 Lev Vygotsky lahir di Rusia pada tahun 1986. Ketertarikannya pada 

perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungannya dengan proses belajar 

manusia. Ketertarikannya mendorong ia belajar lebih jauh mengenai Psikologi 

khususnya mengenai teori-teori pendidikan. Vygotsky meninggal pada usia 38 
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tahun pada tahun 1934. Walau hidupnya singkat, teori yang dihasilkannya 

merupakan teori yang sangat berarti bagi perkembangan dunia psikologi dan 

dunia pendidikan (Mooney, 2003). Satu hal pernyataan Vygotsky yang terkenal 

adalah, “Pembelajaran dan Perkembangan merupakan dua hal yang saling 

berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia” 

. 

 1). Pokok-pokok Teori 

  Gagasan Vygotsky adalah gagasan kontroversial yang membawakan 

perspektif yang segar pada studi tentang anak-anak. Ia menolak untuk analisis 

kemampuan anak-anak berdasarkan uji kecerdasan. Ia berpikir penelitian harus 

kualitatif dan kuantitatif.  Maksudnya bahwa pengamatan yang teliti dari anak-

anak akan dianggap sama validnya dengan skor mereka pada suatu tes. 

  Vygotsky telah mengubah cara pendidik berpikir tentang interaksi anak-

anak dengan orang lain. Pekerjaannya menunjukkan bahwa perkembangan 

kognitif dan sosial berhubungan dan saling melengkapi. Selama bertahun-tahun, 

pendidik terdahulu, yang belajar teori-teori Piaget, memandang pengetahuan anak 

sebagai yang tersusun dari pengalaman-pengalaman  pribadi. Meskipun Vygotsky 

juga mempercayai hal ini, ia berpikir bahwa pengalaman pribadi dan sosial tidak 

bisa dipisahkan. Dunia yang anak-anak alami terbentuk oleh keluarga, status sosio 

ekonomi, pendidikan dan pemahaman mereka mengenai dunia ini yang sebagian 

berasal dari nilai-nilai dan keyakinan dari orang dewasa dan anak-anak lain dalam 

kehidupan mereka. Anak-anak saling belajar satu sama lain setiap hari.  Mereka 
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mengembangkan kecakapan bahasa dan menangkap konsep-konsep baru ketika 

mereka saling berbincang dan mendengar  satu sama lain.  

 Seperti halnya Piaget, Vygotsky percaya bahwa banyak pembelajaran 

yang terjadi ketika anak-anak bermain. Ia percaya bahwa bahasa dan 

perkembangan saling menambah satu sama lain. Ketika anak-anak bermain, 

mereka secara konstan menggunakan bahasa mereka mendiskusikan peran dan 

benda, arah atau tujuan serta saling mengoreksi. Merekapun belajar tentang situasi 

dan ide-ide yang belum dicoba. Vygotsky percaya bahwa interaksi ini 

menyumbang pada konstruksi pengetahuan anak untuk pembelajaran mereka. 

Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang perkembangan 

anak-anak dini adalah pemahamannya mengenai kepentingan interaksi 

dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan 

anak-anak.  

Dalam beberapa hal, pendekatan Vygotsky yang menegaskan begitu 

pentingnya peran orang dewasa atau pengasuh dalam membimbing pembelajaran 

anak. Ketika bekerja bersama, anak-anak dapat dibantu untuk mencapai apa yang 

tidak mungkin jika dilakukan sendiri. Pandangan ini menekankan nilai interaksi 

dalam pembelajaran. Ini merupakan interaksi yang memberikan dasar untuk 

penyusunan sederet pengertian. Misalnya, anak-anak melalui sederetan interaksi 

dengan orang dewasa memperoleh kecakapan kompleks dan aksi dengan terlibat 

dalam Tarian Barongsai Cina. Dalam peringatan Tahun Baru Cina, anak-anak 

tersebut bukan hanya mendemonstrasikan aksi-aksi yang seharusnya tetapi juga 

urutan dan interaksi diantara peserta yang membentuk dasar dari tarian ini. 
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Pertunjukan tari itu tidak mungkin dilakukan tanpa bimbingan dan bantuan orang 

dewasa.  

Salah satu perbedaan utama dalam pendekatan Piaget dan Vygotsky 

adalah Piaget membuktikan bahwa anak-anak memperoleh keuntungan dari 

eksplorasi dan penemuan yang diprakarsai sendiri tari dari metode-metode 

pengajaran yang merespon tingkat pemahaman mereka. Sementara Vygotsky 

menekankan peran orang dewasa dalam memimpin perkembangan, yaitu bukan 

hanya mencocokkan lingkungan pembelajaran melainkan juga membuat 

lingkungan dimana anak-anak dengan bantuan orang lain dapat memperluas dan 

meningkatkan pemahaman mereka saat itu.  

Dengan gambaran pengetahuan mengenai anak-anak dan pola-pola 

pertumbuhan, perkembangan dan pembelajarannya, maka pendidik anak-anak usia 

dini tersebut akan ada dalam posisi yang sangat kuat untuk membimbing 

pembelajaran anak dengan banyak cara. Misalnya dengan menggambarkan 

pengetahuan secara terperinci mengenai kebutuhan, kelebihan dan minat anak, 

pendidik akan dapat menentukan pengalaman-pengalaman yang menarik dan 

menantang bagi anak-anak.  

 

a). Zona dari Proximal Development 

Salah satu konsep penting dari teori Vygotsky adalah Zone of Proximal 

Development (ZPD). Vygotsky mendefinisikannya untuk tugas-tugas yang sulit 

dikuasai sendiri oleh anak-anak, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan 

bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil (Santrock, 1995). Ia 
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yakin bahwa seorang anak pada sisi pembelajaran konsep baru dapat memperoleh 

manfaat dari interaksi dengan seorang pendidik atau teman kelas. Bantuan yang 

pendidik atau teman sebaya berikan sebagai scaffolding. Scaffolding ini 

diartikan sebagai kerangka pengetahuan yang disiapkan saat masa 

kematangan tiba.  Dengan cara yang sama, orang dewasa dan teman sebaya 

dapat membantu seorang anak “mencapai” konsep atau kecakapan baru dengan 

memberikan informasi yang mendukung. Vygotsky percaya hal ini dapat 

dilakukan bukan hanya oleh pendidik tetapi juga oleh kelompok anak yang telah 

memiliki kecakapan yang diinginkan.  

 Vygotsky percaya bahwa untuk memberi scaffolding bagi anak-anak itu 

dengan baik, pendidik perlu menjadi pengamat yang tajam. Ia percaya bahwa 

pendidik perlu menggunakan pengamatan tersebut untuk menentukan dimana 

posisi anak-anak itu dalam proses pembelajaran dan kemana mereka mampu 

menuju sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial di sekitar mereka. Ia percaya 

bahwa dari informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan, pendidik dapat 

membantu pembelajaran anak-anak. Hal ini sama dengan keyakinan Dewey 

bahwa pendidik harus menggunakan pengetahuan yang lebih luas tentang dunia 

untuk membatu memahami dunia bagi anak-anak.  

Para pendidik yang ingin menerapkan ide-ide Vygotsky tentang ZPD dan 

scaffolding dalam program-program masa kanak-kanak dini dapat:  

a) Mengamati anak-anak dengan teliti dan merencanakan kurikulum 

yang mendorong kemampuan yang muncul dari anak-anak 
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b) Memperbanyak kegiatan yang bersifat kerjasama. Contohnya dengan 

membuat pasangan anak-anak yang dapat saling belajar satu sama 

lain. 

 

Vygotsky berpikir bahwa pengalaman pribadi dan pengalaman sosial tidak 

bisa dipisahkan. Dunia yang anak-anak diami dibentuk oleh keluarga, komunitas, 

status sosio-ekonomi, pendidikan dan budaya mereka. Pemahaman mereka 

tentang dunia ini sebagian berasal dari nilai-nilai dan keyakinan dari orang dewasa 

dan anak-anak lain dalam kehidupan mereka.   

Seperti Montessori dan Piaget, Vygotsky menempatkan banyak sekali 

penekanan pada pentingnya pengamatan. Dengan mengawasi dan mendengar 

secara seksama, pendidik mulai mengenal perkembangan tiap-tiap anak. Menurut 

Vygotsky, hal inilah satu-satunya cara bagi para pendidik untuk menilai secara 

akurat apa yang ada dalam ZPD anak pada suatu waktu. Pengetahuan ini esensial 

untuk perencanaan kurikulum yang baik.  

Vygotsky yakin bahwa seorang anak pada satu sisi pembelajaran konsep 

baru dapat memperoleh manfaat dengan pendidik atau teman kelas. Vygotsky di 

lain pihak, menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak-anak dipengaruhi 

bukan hanya oleh perkembangan fisik mereka, tetapi juga oleh lingkungan sosial 

dan interaksi mereka. Idenya tentang kesiapan perkembangan lebih fleksibel 

daripada ide Piaget, karena mencakup kecakapan atau ide-ide yang anak-anak 

belum mampu mencapainya sendiri, tetapi yang dapat mereka peroleh dari contoh 

dari teman sebaya atau orang dewasa. Teori ini mendorong pendidik untuk 
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merencanakan kurikulum yang memperluas pengetahuan anak-anak, dan untuk 

memberi tangga pada pembelajaran mereka dengan menempatkan mereka dalam 

situasi-situasi dimana kompetensi mereka direntangkan. Semua observasi ini dan 

pengetahuan yang dihasilkan dari anak individu adalah penting untuk scaffolding 

yang sukses. Tanpa mengenal anak-anak dengan baik pendidik dapat mengalami 

kesalahan yang serius.  

 

2). Perkembangan dan pembelajaran bahasa 

Vygotsky yakin bahwa bahasa memberikan pengalaman yang penting 

untuk mengembangkan perkembangan kognitif. Ia yakin bahwa berbicara adalah 

penting untuk mengklarifikasi poin-poin penting selain itu berbicara dengan orang 

lain juga membantu kita belajar lebih banyak tentang komunikasi. Kita dapat 

belajar banyak dari pengamatan percakapan anak-anak. Hal ini dapat membantu 

kita menemukan apa yang anak-anak ketahui dan apa yang membingungkan 

mereka. Banyak diantara kita memiliki kenangan tentang sekolah dimana kita 

diharapkan tenang dan belajar. Para pendidik pada saat itu berpikir belajar adalah 

perjalanan yang terpencil, sesuatu yang tiap siswa harus lakukan sendiri. 

Vygotsky telah menunjukkan kepada kita pentingnya pembelajaran sebagai 

pengalaman interaktif. Pendidik yang ingin mendorong perkembangan bahasa 

dapat melakukannya dengan mendorong kegiatan untuk bercakap-cakap. 

Vygotsky yakin bahwa bahasa menyajikan pengalaman yang terbagi yang 

penting untuk mengembangkan perkembangan kognitif. Ia yakin bahwa berbicara 
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adalah penting untuk memperjelas hal-hal yang penting tetapi berbicara dengan 

orang lain juga membantu kita belajar lebih banyak tentang komunikasi.  

Vygotsky telah membantu para pendidik untuk melihat bahwa anak-anak 

belajar bukan hanya dengan melakukan atau bekerja tetapi juga dengan berbicara, 

bekerja dengan teman-teman, dan bertekun pada tugas itu hingga mereka 

“mendapatkannya”. Untuk mendukung pembelajaran sosial anak-anak, pendidik 

dapat memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk saling membantu atau 

untuk bekerja sama pada proyek-proyek dari pilihan mereka.  

 

3). Interaksi Sosial 

Menurut Vygotsky, situasi-situasi interaktif seperti yang dijelaskan di atas 

membantu anak-anak untuk merentang dan tumbuh secara sehat. Terlalu sering 

pendidik telah bertindak seolah bahasa dan kemampuan kognitif akan 

berkembang dengan sedikit bantuan atau arahan. Tetapi pertumbuhan dan 

pembelajaran tidak pasti terjadi “secara alamiah”, namun memerlukan bantuan 

khusus dari orangtua dan pendidik di sekitar anak-anak. 

Teori Vygotsky bahwa perkembangan adalah perubahan interaktif 

mengubah cara kita berpikir tentang pembelajaran anak-anak. Bagi beberapa 

pendidik, ide bahwa anak-anak dapat saling membantu belajar adalah sangat 

membebaskan. Mereka menduga bahwa mereka kadang mengganggu kesempatan 

yang luar biasa bagi pembelajaran kelompok dengan memanggil anak untuk, 

dimana mereka harus duduk dan mendengar. Vygotsky telah membantu pendidik 

untuk melihat bahwa anak-anak belajar bukan hanya dengan melakukan tetapi 
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juga dengan berbicara, bekerja dengan teman dan tekun pada suatu tugas hingga 

mereka “mendapatkannya”. Untuk mendukung pembelajaran sosial anak-anak, 

pendidik dapat memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk saling 

membantu, atau bekerja sama atas proyek-proyek dari pilihan mereka.  

 

4). Peran Pendidik  

Pendidik meningkatkan pembelajaran anak-anak bukan dengan sekali-kali 

memberi mereka jawaban. Melalui interaksi, percakapan, dan percobaan, anak-

anak meningkatkan keterampilan/kecakapannya dan mencapai tujuan mereka. 

Mereka mempelajari baik proses yaitu bagaimana berembuk tentang 

menggunakan alat-alat; bagaimana bereksperimen untuk mengetahui alat mana 

yang bekerja paling baik, dan isi yaitu cara apa yang paling efektif untuk 

menggali benda beku dari potongan es, dan secara sambil lalu mempelajari pula 

prinsip-prinsip fisika seperti pengangkatan melalui interaksi mereka. Vygotsky 

yakin bahwa pembelajaran perkembangan adalah sama tetapi tidak identik. 

Kombinasi dari pengajaran anak dan menghargai perkembangan individu anak 

akan mengoptimalkan pembelajaran.  
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BAB  II 

PERKEMBANGAN  KHAS ANAK USIA  TK 

 

Didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan 

serta keunikan anak, pendidikan pra sekolah dipusatkan pada kebutuhan-

kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak pada masa ini. Proses belajar lebih 

ditekankan daripada apa yang dipelajari. Sehingga cakupan area belajar mampu 

menstimulasi atau merangsang perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan moral 

anak. Dengan kata lain, pendidikan pra sekolah, khususnya di TK diharapkan 

mampu berpusat pada anak yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke 

arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang 

diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk 

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya (Supriadi dalam Hidayat, 2003).

 Santrock (1995), Hetheringthon dan Parke (1998) secara garis besar 

menggambarkan anak-anak usia TK dengan gambaran perkembangan yang 

meliputi perkembangan fisik atau motorik, perkembangan intelektual, 

perkembangan emosi, dan perkembangan sosial serta moral.  

 

1. Perkembangan Fisik/Motorik 

Secara fisik, anak usia 4-6 tahun makin berkembang, sesuai dengan 

bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur system syaraf otot yang 

memungkinkan anak menjadi lincah dan aktif bergerak. Dengan meningkatnya 

usia nampak adanya perkembangan dari gerakan motorik kasar kearah gerakan 
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motorik halus yang memerlukan kecermatan dan kontrol yang lebih baik 

(Gunarsa, 1995).   Kegiatan-kegiatan di TK juga selain  memberi kesempatan 

mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus juga mengembangkan 

keterampilan dan koordinasi mata dan tangan  

Wiguna dan Noorhana (2001) secara umum mengatakan bahwa tahapan 

perkembangan fisik yang dicapai anak usia TK adalah : naik sepeda roda tiga, 

kebebasan diri dalam melakukan gerakan, meniru bentuk lingkaran, fungsi 

motorik halus bertambah baik dengan semakin terarahnya pada koordinasi antara 

mata dan tangan, serta dapat memegang gunting dengan baik. Secara umum dapat 

dikategorikan dalam perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Adapun  

penjelasan perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia TK 

dapat diuraikan berikut ini. 

 

 a. Perkembangan Motorik Kasar 

Pada usia ini, anak tidak perlu lagi melakukan suatu usaha hanya untuk 

sekedar berdiri tegak dan bergerak ke sekitar. Ketika anak-anak menggerakkan 

kaki-kaki mereka dengan lebih percaya diri dan membawa diri mereka ke tujuan 

yang lebih khusus, proses bergerak ke sekitar di dalam lingkungannya menjadi 

lebih otomatis. Pada usia ini, kegiatan anak mulai dipadati dengan aktivitas otot 

besarnya. Hal ini karena anak mulai kehilangan lemak bayi, yang membuat tubuh 

terlihat makin tinggi. Ketika anak usia 4 tahun, perkembangan motorik mencapai 

puncaknya dimana anak telah mampu membuat gerakan dengan tepat ( Santrock, 

1995). 
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Gambaran kemampuan motorik kasar anak usia 4-6 tahun; berjalan, 

berlari, melompat, dan memanjat. Kemampuan berjalan dan berlari ini meningkat 

dan hampir menyerupai orang dewasa. Kemampuan mengendalikan diri ketika 

berlari, terutama tampak ketika berhenti, mulai berlari dan berbalik arah. 

Melompat dari ketinggian kurang lebih 60-70 cm dengan kedua kaki mendarat 

bersamaan. Mampu berdiri lalu melompat sejauh kurang lebih 25 cm.Arah 

lompatan bisa ke depan, ke samping, maupun ke belakang. Memanjat, dapat 

menuruni tangga yang tinggi dengan kaki bergantian, meskipun dengan tuntunan 

orang dewasa. 

Kemampuan lain adalah melempar dan menangkap. Melempar, mulai 

memahami cara melempar dengan melangkahkan kaki kanan ke depan sambil 

melempar. Menangkap, menangkap bola besar dengan tangan dilenturkan di 

daerah siku. 

Di taman kanak-kanak, permainan untuk menunjang perkembangan 

motorik kasar anak sangat banyak. Para pendidik bertugas untuk mengawasi anak 

ketika bermain. Sebagai contoh anak bermain panjat-panjatan yang bentuknya 

seperti bola. Dengan permainan anak berlatih untuk memanjat dengan kaki 

bergantian dan tetap harus diawasi oleh pendidik. Ada pula anak belajar 

melempar, menendang dan menangkap bola dengan temannya dalam permainan 

sepak bola. 

Biasanya dalam sekolah ada hari khusus untuk melakukan kegiatan jalan-

jalan keliling sekitar sekolah. Kegiatan ini selain bertujuan untuk mengenalkan 

lingkungan pada anak, juga bertujuan untuk melatih anak pada motorik kasarnya, 
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yaitu berjalan untuk menambah kekuatan kaki. Ada pula jadwal untuk olah raga, 

dalam olah raga ini semua anggota badan anak digerakkan, sehingga membuat 

badan anak selain sehat juga untuk menambah keterampilan motorik kasar. 

 

 b. Motorik Halus 

Selain perkembangan motorik kasar yang meningkat, perkembangan 

motorik halus juga makin meningkat. Pada usia ini, koordinasi mata-tangan anak 

semakin baik. Anak sudah dapat menggunakan kemampuannya untuk melatih diri 

dengan bantuan orang dewasa. Anak dapat menyikat gigi, menyisir, 

mengancingkan baju, membuka dan memakai sepatu serta makan menggunakan 

sendok dan garpu. 

Kelenturan tangannya juga semakin baik. Anak dapat menggunakan 

tangannya untuk berkreasi. Contohnya, menggunting kertas dengan hasil 

guntingan yang lurus, menggambar gambar sederhana dan mewarnai. Ketika anak 

dalam sekolahnya mendapatkan tugas dari pendidik untuk mewarnai, anak dapat 

mewarnai dengan baik meskipun belum begitu rapi dan tepat di dalam garis 

gambar. 

Pada saat menggambar, salah satu tangannya akan memegang kertas, 

sedangkan tangannya yang lain memegang alat gambar seperti pastel, pensil 

warna, krayon. Jika diperhatikan pastel akan terjepit kuat dan digerakkan dengan 

melenturkan serta memanjangkan garis-garis tangan, ketiga ujung jari yang lain 

terlihat ikut menggengam pastel. 
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Kemampuan untuk menggambar bentuk-bentuk tertentu diikuti dengan 

pola-pola yang jelas. Karena keterbatasan gerakan pergelangan tangan dan jari 

jemari, kemampuan untuk menggambar garis vertikal biasanya mendahului 

kemampuan untuk mengambar garis horisontal. Gambaran anak yang sering 

ada,contohnya gambar mobil, rumah, bunga, bentuknya masih terkesan kaku, 

seperti menggambar dengan menggunakan penggaris. 

Pada saat mewarnai, anak sudah mulai memenuhi bidang gambar yang 

diwarnainya. Meskipun terkadang satu bidang gambar dapat diberi lebih dari satu 

warna dan mewarnainya belum rapi, tetapi sudah ada usaha dalam menjaga agar 

coretan tidak keluar garis gambar. 

Faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan perkembangan motorik 

baik motorik kasar maupun motorik halus, antara lain adalah mainan atau 

lingkungan yang memungkinkan anak untuk melatih keterampilan motoriknya. 

 

c. Peran Pendidik dalam Membantu Perkembangan Fisik  dan  

Motorik 

Beberapa peran pendidik yang dapat dilakukan di lembaga pendidikan 

untuk membantu perkembangan fisik dan motorik anak, antara lain : 

1) Mengenali bahwa kecakapan motorik kasar biasanya akan berkembang 

sebelum kecakapan motorik halus, sehingga program kegiatan belajar 

yang direncanakan lebih terarah sesuai dengan arah perkembangan 

anak. 
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2) Memberikan banyak kesempatan pada anak-anak untuk 

mempraktekkan serangkaian kecakapan. 

3) Menghubungkan kecakapan perkembangan anak dengan kekuatan, 

keseimbangan dan koordinasi, serta dengan jumlah peralatan, waktu, 

ruang dan dorongan yang tersedia bagi mereka.  

4) Membantu dan mendorong peningkatan kontrol dan koordinasi anak.  

5) Mengenali  ketekunan anak pada tugas-tugas spesifik.  

6) Menyediakan lingkungan yang menantang, tapi aman.  

7) Menghargai  kemampuan individu anak. 

8) Menyediakan alat dan pengalaman yang dapat digunakan pada level-

level berbeda oleh anak berbeda. 

9) Memastikan bahwa kesempatan yang tepat diberikan pada anak 

perempuan dan anak laki-laki yang terlibat dalam sederetan 

pengalaman.  

10) Mendukung tipe-tipe berbeda dari permainan anak di lingkungan 

pembelajaran.  

 

 

2.  Perkembangan Intelektual 

 a. Perkembangan Kognitif 

Dunia kognitif anak usia ini ialah kreatif, bebas dan penuh imajinasi. 

Perkembangan kognitif pada usia ini berfokus pada tahap pemikiran 

praoperasional. Pada tahap ini pemikiran anak masih didominasi oleh hal-hal yang 
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berkaitan dengan aktivitas fisik dan persepsinya sendiri. Menurut Piaget 

(Santrock, 1995), tahap ini dengan praoperasional. Pemikiran praoperasional ialah 

awal kemampuan untuk merekontruksi pada tingkat pemikiran apa yang telah 

dilakukan di dalam perilaku. Kemampuan abstraksi mulai tumbuh, yang 

memungkinkan untuk dapt berpikir simbolik sekalipun dengan cara pikir yang 

masih egosentris. Pada usia ini anak belum punya pemahaman yang realistis dan 

obyektif tentang lingkungan yang berada di luar dirinya. 

Karakteristik anak usia ini yang menggambarkan kemampuan 

kognitifnya ialah mereka selalu bertanya, karena terdorong oleh rasa ingin tahu 

yang besar. Pertanyaan selalu ditandai dengan munculnya minat anak akan 

penalaran dan penggambaran “mengapa seperti itu”. Sebagai contoh ketika anak 

diberi tugas untuk mengelompokkan bangunan yang sama, anak-anak akan 

menanyakan “Mengapa harus dikelompokkan?”, “Untuk apa?”, dan masih banyak 

pertanyaan yang diungkapkan. Hal ini terdorong oleh rasa ingin tahu  anak. Dalam 

bermainpun terkadang anak suka bertanya kepada pendidik, seperti bermain pasir, 

anak ingin membuat istana pasir, tetapi sebenarnya ia belum tahu bentuk istana 

seperti apa, sehingga ia bertanya, ”Istana itu apa, Bu?”, “Nanti ada pengawalnya 

tidak?”. Menghadapi pertanyaan seperti ini pendidik hendaknya menjawab 

dengan bijak serta memakai bahasa yang mudah dipadami. 

Pada usia ini juga daya imajinasi anak mulai berkembang. Dalam 

perkembangan awal, kreativitas anak dipengaruhi sikap dari pendidik. Anak akan 

lebih bebas mengekpresikan kreativitasnya apabila pendidik mendukung anak 

bukan untuk memaksa melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh pendidik. 
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Dalam mengekspresikan kreativitasnya, anak dapat melakukan dengan berbagai 

cara, contohnya dengan Animisme, yaitu kecenderungan menganggap semua 

benda mempunyai nyawa. Anak bermain sandiwara atau berbicara sendiri dengan 

media yang ada seperti mainan telepon. Anak mencoba berbicara dengan ibunya 

melalui telepon dengan daya khayal mereka. 

 

 b. Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah segala bentuk komunikasi dimana pikiran dan perasaan 

manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan, dan belajar 

banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi anak akan akan mampu membentuk 

dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini 

menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru 

(Wiguna dan Noorhana, 2001). Dengan kata lain, Bahasa sangat berperan dalam 

perkembangan anak. Bahasa dapat menfasilitasi komunikasi interpersonal, 

membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari 

sesuatu. Perkembangan dari kemampuan berkomunikasi merupakan sesuatu hal 

yang penting dalam rangka pembelajaran bahasa. 

Komponen-komponen dalam berbahasa yaitu : 

1) Phonology menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Phonems 

merupakan unit bunyi yang membentuk kata 

2) Semantik mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat 
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3) Grammar menggambarkan struktur bahasa, sintaks (serangkaian 

aturan grammar yang mengarahkan bagaimana kata-kata dapat 

terbentuk menjadi kalimat), morfem (unit bahasa terkecil yang 

mengandung arti) 

4) Pragmatik yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat 

dalam konteks sosial (misal kita menggunakan bahasa yang simpel bila 

berbicara dengan anak-anak) 

Seperti yang dijelaskan pada bab terdahulu, Vygotsky juga memberikan 

pernyataan penting dalam perkembangan bahasa pada manusia, yaitu bahasa dan 

fikiran berkembangan secara sendiri-sendiri, namun pada akhirnya menyatu. 

Anak-anak belajar berbicara karena mereka harus berkomunikasi dengan  orang 

lain, membuat kontak sosial, serta mempengaruhi individu-individu di 

sekelilingnya. Secara bertahap, mulai usia pra-sekolah, anak-anak akan membuat 

transisi dari external speech yang merupakan pembicaraan anak pada orang lain 

ke inner speech. Inner speech merupakan pembicaraan anak pada diri sendiri akan 

menjadi pemikirannya. Anak-anak terlihat menguasai pengetahuan dan kesadaran 

akan dirinya. Masa transisi ke external speech  adalah egocentric speech. Ini 

bertujuan untuk membuat kontak sosial  dengan mengekspresikan pemikiran-

pemikirannya yang pada akhirnya dapat menuju external speech. Anak-anak 

belajar berkomunikasi dan membentuk pikiran serta membiasakan mengatur 

fungsi-fungsi intelektualnya. 

Dengan mempelajari bahasa kita dapat berrkomunikasi dalam konteks 

sosial. Untuk itu anak-anak harus belajar pragmatiks atau aturan yang tepat dalam 
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pengguanaan bahasa yang ebrkenaan dengan situasi sosial yang dihadapinya. 

Anak-anak harus dapat mengirim pesan-pesan yang ingin disampaikannya kepada 

orang lain sebaik ia mendapat dan mengerti pembicaraan orang lain. Anak-anak 

mengembangkan kemampuan bahasa dengan melalui petunjuk khusus dan melalui 

observasi dan mengenal orang lain berbicara. Anak-anak tumbuh dan berkembang 

tidak hanya belajar bagaimana berfikir dan berperasaan yang tepat melalui 

pemlihan kata-kata yang sopan, namun mereka juga belajar bagaimana 

mengekpresikan emosi seperrti marah yang tepat, sehingga tidak memberikan 

respon penolakan dari lingkungan 

 Kemampuan anak-anak untuk mengenali pesan-pesan yang langsung 

kepada mereka meningkat sesuai dengan pertambahan umur dan kematangan 

organ-organ fisiknya. 

Tabel 3. Tahapan Penguasaan Bahasa Pada Masa Anak-Anak 

(Hetherington,1998) 

USIA KEMAMPUAN 

36-48 bulan a. Menggunakan  pertanyaan “ya/tidak”, kalimat bertanya, 

kalimat negatif dan kalimat perintah 

b. Menggunakan clausa untuk penekanan pada kalimat yang 

dimaksud 

c. Mengkoordinasikan kalimat-kalimat dengan menggunakan 

preposisi 

d. Kosa kata sekitar 1000 kata 

48-50 bulan a. Menggunakan aturan prakmatik dalam berkomunikasi 

b. Menggunakan kata-kata humor dan perumpamaan 

5 tahun ke atas a. Menggunakan komplek sintaksis 

b. Kosa kata mencapai 14.000 

c. Perkembangan kesadaran metalinguistik (kesadaran akan 

belajar mengenai fungsi bahasa yang benar) 
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Proses berbahasa ditentukan oleh matangnya perkembangan bagian-

bagian mulut, kontrol dari saluran nafas bagian atas, lidah, pergerakan bibir dan 

pengaturan mekanisme pernafasan. Satu hal yang memegang peranan penting 

adalah berkembangnya alat pendengaran dan penglihatan yang normal. Adanya 

peningkatan perkembangan sistem syaraf pada anak, maka akan meningkat pula 

kemampuan anak dalam mengekspresikan bahasa.  

Pemahaman anak usia ini kadang-kadang melampaui kemampuan bicara 

mereka. Pada usia 4 tahun, anak-anak meningkatkan kemampuan berbicaranya 

tentang sesuatu yang tidak ada secara fisik, yaitu mereka meningkatkan 

penguasaan karakteristik bahasa yang dikenal sebagai displacement. Salah satu 

cara displacement adalah dalam permainan pura-pura. Sebagai contoh, ketika anak 

menganggap meja di sekolah sebagai mobil, dan ia berkata, “Aku sedang 

menyopir mobil.” sambil diikuti gerakan mendorong meja kesana kemari.  

Banyak para ahli permainan melihat tahun-tahun prasekolah sebagai 

“usia emas” permainan simbolis/pura-pura yang bersifat dramatis atau sosiodrama 

Jenis permainan ini seringkali nampak pada usia kurang lebih 18 bulan dan 

mencapai puncak pada usia 4-5 tahun, kemudian menurun secara berangsur-

angsur. Pada tahun-tahun awal sekolah dasar, minat anak-anak seringkali beralih 

ke games atau jenis permainan elektronik. 

Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam 

situasi sosial yang hampa. Menurut pandangan Vygotsky (Santrock, 1995), bahasa 

dan pemikiran pada mulanya berkembang sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya 

bersatu. Ada dua prinsip yang mempengaruhi penyatuan-penyatuan pemikiran dan 
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bahasa. Pertama, semua fungsi mental memiliki asal usul eksternal atau sosial. 

Anak-anak harus menggunakan bahasa dan mengkomunikasikannya kepada orang 

lain sebelum mereka berfokus ke dalam proses-proses mental mereka sendiri. 

Kedua, anak-anak harus berkomunikasi secara eksternal dan mengunakan bahsa 

selama periode waktu yang lama sebelum transisi dari kemampuan berbicara 

secara eksternal ke internal berlangsung. 

Perkembangan berbahasa anak juga terlihat ketika anak juga mulai dapat 

merespon pada pertanyaan mengenai kuantitas. Misalnya, “Berapa banyak?”, 

“Berapa panjang?” serta dapat menjawab telepon dan mencari orang yang dicari 

penelepon. Dari berkembangnya bahasa ini sangat berhubungan juga 

perkembangan kemampuan yang lain yaitu kemampuan emosi dan sosialnya. 

Adanya kemampuan berbahasa, maka  anak dapat meningkatkan rasa percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan teman sebaya. Keterlibatan yang semakin besar 

dengan teman sepermainan menunjukkan peningkatan pesat kemampuannya 

bersosialisasi dan melatih mereka untuk mengasah kemampuan atau keterampilan 

berbahasa mereka.  Kemampuan berbicara dan berbahasa anak biasanya didapat 

dari hasil imitasi terhadap kemampuan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya 

dalam berbicara. Jika orang dewasa di lingkungannya terbiasa berbicara dengan 

susunan kalimat lengkap dan tata bahasa yang baik, maka anak akan memiliki 

kemampuan berbahasa yang baik pula. 

Usaha untuk meningkatkan perkembangan bahasa ini juga dilakukan para 

pendidik TK setiap harinya. Sebagai contoh,  pendidik seringkali mengajak anak 

untuk  menceritakan kembali apa yang telah dilakukan sebelum berangkat 



 

 

74 

sekolah. Hal ini bertujuan untuk melatih perkembangan bahasa anak. Dengan 

anak bercerita, akan menambah perbendaharaan kata dan melatih kepercayaan diri 

mereka ketika mereka mencoba untuk maju ke depan kelas dan bercerita. 

 

c. Peran Pendidik Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Perkembangan Kognitif Dan Bahasa 

1). Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak 

a) Mendorong permainan anak 

b) Mempertanyakan pandangan-pandangan tradisionil dari 

perkembangan kognitif anak 

c) Mengenali bahwa anak menyusun pengertian atau pemahaman nya 

sendiri 

d) Mendiskusikan cara-cara pengelompokan atau peng-golongan 

sesuatu 

e) Mengenali bahwa perhatian anak akan diarahkan pada apa yang 

penting dan relevan dengan mereka 

f) Membantu anak-anak menjadi menyadari tentang berbagai strategi 

untuk mengolah informasi 

g) Mendukung interaksi diantara anak-anak, dan diantara orang 

dewasa dan anak-anak 

h) Mendorong anak-anak untuk mengenali hubungan antara konsep-

konsep 

i) Memberikan contoh pemecahan masalah 
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j) Mendiskusikan bagaimana cara masalah dapat diiden-tifikasi dan 

dipecahkan 

k) Meningkatkan pemikiran reflektif 

l) Mengakui pengaruh-pengaruh sosial dan budaya pada permainan 

dan pembelajaran  

m) Menganjurkan anak-anak menggunakan imajinasinya untuk 

berpartisipasi dalam pengalaman-pengalaman baru 

n) Merespon pertanyaan dan ide anak dengan antusias dan berminat. 

 

2). Meningkatkan Perkembangan Bahasa  

a. Mengakui dan mempertahankan bahasa ibu dari anak-anak itu, 

apakah itu berupa dialek atau bahasa lain selain bahasa Inggris 

Australia yang diajarkan. 

b. Memberi kesempatan bagi anak untuk berbicara dengan bahasa ibu, 

dan mendengarkan orang lain berbicara dengan bahasa itu. 

c. Menganjurkan penggunaan bahasa ibu  

d. Menyediakan media cetak, dalam bentuk buku-buku, poster dan 

kemasan makanan dengan bahasa yang tepat. 

e. Menyediakan lingkungan yang kaya bahasa dengan pemodelan 

bahasa untuk anak-anak, terlibat dalam percakapan dengan anak-

anak secara individu, dan memperluas bahasa anak. 
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f. Memfasilitasi penggunaan bahasa anak dalam konteks yang 

bermakna, misalnya melalui pengalaman-pengalaman kelompok 

kecil. 

g. Mendorong anak-anak dalam memperluas daftar fungsi-fungsi 

bahasa mereka, khususnya fungsi-fungsi pada level yang lebih 

tinggi seperti penalaran dan peramalan. 

h. Membantu anak-anak mengungkapkan pengertian mereka dengan 

kata-kata, misalnya dengan menyampaikan pertanyaan yang akan 

mendorong jenis bahasa ini. 

i. Memberikan contoh tipe bahasa yang anda ingin anak gunakan. 

j. Memfokuskan pada pengertian yang anak-anak coba ungkapkan 

bukannya mengoreksi bahasanya. 

k. Memberi anak dengan sedikit kesempatan untuk terlibat dalam 

pengalaman bermain, khususnya pemainan drama, dimana mereka 

dapat mempraktekkan bahasa dalam lingkungan yang tidak 

mengancam. 

l. Mendorong anak bermain dengan media cetak dan membuat 

taksiran tertulis. 

m. Membantu perkembangan pengertian anak dari alat tulis melalui 

keterlibatan orang dewasa dalam permainan. 

n. Menyediakan bagi anak-anak prasekolah dengan pusat-pusat yang 

mendorong penulisan melalui alat pena, pena lakan yang halus, 

kertas bergaris, bloknot dan komputer. 
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o. Mengelilingi  anak dengan hasil cetak, seperti bagan, label dan 

poster yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan baca 

instrumen tersebut bersama anak-anak untuk membantu pengertian 

mereka mengenai peran media cetak.  

p. Memberikan contoh bagi anak dengan terlibat secara teratur dalam 

membaca dan menulsi secara snegaja, seperti menulis daftar 

belanja atau memberitahukan dan menulis catatan dari orang tua. 

q. Sekali-kali bertindak sebagai juru tulis bagi anak-anak dengan 

menuliskan pesan mereka, apakah pada kartu ucapan, surat untuk 

teman, atau pada tanda yang menjadi bagian dari susunan balok.  

r. Memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kecakapan 

pengaturan buku dan lebih lanjut pengertian mereka tentang proses 

membaca dengan berbagi buku dengan anak-anak secara teratur, 

lebih disukai dalam situasi satu demi satu.  

 

3.   Perkembangan Emosi 

Perkembangan emosi memainkan peranan penting dalam hidup individu. 

Tiap bentuk emosi pada dasarnya membuat hidup terasa lebih menyenangkan, 

karena emosi anak akan merasakan getaran-getaran perasaan dalam dirinya 

maupun orang lain. Menurut Ashiabi (2000) emosi merupakan reaksi yang 

terorganisir terhadap suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, dan 

ketertarikan, serta minat individu. Emosi terlihat dari reaksi fisiologis, perasaan 

dan perubahan perilaku yang nampak.  
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Ada dua fungsi emosi pada anak-anak usia dini, yakni sebagai pendorong 

dan sebagai alat komunikasi. Sebagai pendorong, emosi akan menentukan 

perilaku anak melakukan sesuatu. Contoh, anak merasa senang dengan jenis 

permainan puzzle, perilaku yang nampak pada anak adalah apabila melihat puzzle, 

ia akan melakukannya. 

Sebagai alat komunikasi. Dengan reaksi emosi anak akan 

memperlihatkan apa yang dirasakannya. Contoh. pada awal permulaan masuk TK, 

anak menunjukkan reaksi menangis bila berpisah dengan ibunya. Hal ini 

menunjukkan bahwa anak masih merasakan aman bila ibunya berada di dekatnya. 

Sejak bayi dilahirkan, emosi anak  berkembang secara bertahap melalui interaksi 

dengan orang tuanya, kemudian juga dengan orang-orang lain di lingkungannya. 

Membentuk hubungan yang baik dengan teman sebayanya merupakan satu dari 

tugas perkembangan emosi dan sosial pada masa usia TK. Dengan berinteraksi, 

anak belajar untuk mengekspresikan emosinya dengan tepat. Pada intinya 

perkembangan emosi pada anak-anak memiliki implikasi yang panjang pada 

kemampuan adaptasi anak di prasekolah maupun sekolah dalam hubungannya 

dengan teman sebaya. Anak-anak yang memiliki kompetensi beremosi akan dapat 

bermain dengan teman sebayanya dengan senang, mereka mungkin akan 

menggunakan ekspresi emosinya untuk mencapai tujuan sosial, serta dapat 

mengekspresikan emosi dengan tepat dan menjadi anak yang disukai. 

Salah satu contoh emosi anak, yaitu perasaan gembira. Gembira adalah 

emosi yang menyenangkan. Rasa gembira dapat berbentuk kepuasan dalam hati, 

dapat pula lebih ekspresif yaitu seperti senyum, tertawa, sampai tertawa terbahak-
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bahak. Ketika anak dalam mengerjakan tugas dari pendidik, dapat menyelesaikan 

dengan baik, maka anak akan meluapkan rasa gembira dengan tingkah tertawa 

dan berkata “Hore, aku sudah selesai mengerjakan gambar mobil!”, setelah 

mengerjakan tugas anak akan berlari-lari mengelilingi kelas dengan rasa gembira 

dan mencoba melihat pekerjaan temannya. Hal ini merupakan luapan rasa 

gembira. 

Rasa marah merupakan perkembangan emosi yang sering dilakukan anak 

usia TK. Marah seringkali muncul sebagai reaksi terhadap frustrasi sakit hati, dan 

merasa terancam. Pada umumnya, frustrasi atau keinginan tidak terpenuhi, 

merupakan hal yang paling sering menimbulkan kemarahan pada tiap tingkat usia.  

Pada usia 4 tahun, kemarahan itu masih ditambah lagi dengan kata-kata 

yang kasar atau ejekan-ejekan. Marah yang terhambat adalah marah yang tidak 

dicetuskan karena dikendalikan atau ditahan. Biasanya anak-anak bereaksi dengan 

menarik diri, melarikan diri dari anak maupun orang lain yang menyebabkan 

marah. Sikap yang ditunjukkan adalah lesu, masa bodoh atau tidak berani. 

Sebagai contoh, ketika ada anak yang tidak dapat mengerjakan tugas dari 

pendidiknya, seperti tidak dapat mewarnai sesuai yang dianjurkan oleh pendidik, 

maka anak akan merasa marah dengan sikap yang ditunjukkan dengan tidak mau 

menyelesaikan tugas dan wajah yang ditunjukkan adalah lesu tidak seperti 

biasanya. 

Kebutuhan akan perasaan  aman juga dialami pada usia ini. Rasa aman 

berkaitan dengan pola hubungan orang tua anak, dimana anak merasakan 

kepuasan akibat terpenuhinya segala fisik dan emosional oleh orang tuanya, 
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terutama pada ibu. Pembinaan rasa aman dengan orang tua menjadi dasar bagi 

anak untuk memandang lingkungan sebagai tempat yang menyenangkan, 

sehingga anak terdorong untuk membina hubungan yang hangat dengan orang 

lain. Sebagai contoh, ketika anak dalam kelas mengalami ketidakcocokan dengan 

temannya, anak tersebut akan mencari pendidik untuk meminta perlindungan. 

Perasaan takut adalah salah satu bentuk emosi yang banyak dirasakan 

oleh anak usia ini, Sebagai reaksi terhadap keadaan bahaya, rasa takut menolong 

manusia untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai contoh, anak merasa takut 

dengan pendidiknya yang baru pertama kali masuk untuk mengajar di kelasnya. 

Padahal anak belum kenal dengan pendidik tersebut, tetapi hal ini tidak 

berlangsung lama, karena anak melihat temannya yang lain tidak merasa takut 

dengan pendidik yang baru. 

Peran Pendidik 

Ashiabi (2000)  menyebutkan ada beberapa strategi pendidik untuk 

meningkatkan perkembangan emosi anak-anak usia TK, yaitu : 

 

 a. Memberikan waktu untuk menghargai orang lain 

Pendidik dapat mengatur waktu disamping waktu reguler untuk 

menolong anak-anak mengekspresikan perasaannya yang juga 

melibatkan pembicaraan bagaimana mengatasi perasaan tersebut. Pada 

waktu ini diharapkan anak akan bebas bicara karena tidak ada orang 

lain selain pendidik. Pendidik mendorong anak untuk mengekpresikan 
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perhatian atau penghargaan kepada orang lain yang memiliki sifat 

baik kepadanya 

 b. Menyediakan waktu untuk mengekspresikan perasaan 

Tujuan dari adanya waktu ini adalah membiarkan anak-anak untuk 

berbicara tentang penyebab dari emosi yang dirasakannya, apa yang 

mereka lakukan dengan emosi tersebut, bagaimana mereka berfikir 

akan membuat emosi itu hilang, dan apa yang mereka pikirkan tentang 

cara anak lain dalam menghadapi emosi tersebut. 

 

 c. Adanya kegiatan yang mendorong kasih sayang 

Pendidik dapat membuat beberapa aktivitas dimana anak dapat 

menunjukkan afeksinya kepada anak lain. Tujuannya adalah 

mengajarkan anak-anak bagaimana menjalin pertemanan dan 

mengekspresikan emosinya secara tepat. Metode role-playing atau 

sosio drama merupakan dua metode yang dapat menstimulasi sifat dan 

sikap kasih sayang anak kepada anak lain. 

 

 d. Mengajarkan teknik pengelolaan emosi 

Tujuan dari cara ini adalah agar anak dapat mengatur diri dan 

kemampuannya apabila mengekspresikan emosi negatif di luar 

kendali dirinya. Teknik ini bisa dilakukan dengan metode 

mendongeng ataupun sosio drama yang memuat cerita  tentang akibat 

yang didapat oleh anak yang  dapat menahan diri dan yang tidak. 
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e. Pendekatan Pemecahan Masalah Sosial  

Tujuan pendekatan ini adalah menolong anak untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam hubungan interpersonalnya, dengan melibatkan 

sifat empati, cara berkomunikasi yang baik, negosisasi, serta 

kompromi. Dua hal yang bisa digunakan adalah bermain peran 

bersama boneka, dengan membiarkan anak-anak mengetahui 

pemecahan masalah  tanpa agresif, cara kedua yaitu dengan 

membiarkan anak-anak bermain peran dengan penyelesaian sendiri 

walaupun tidak ada kata sepakat.  Pada sesi akhir, pendidik 

menjelaskan tentang bagaimana hubungan sosial yang baik dengan 

teman sebaya. 

 

 4.  Perkembangan Sosial dan Moral 

Perkembangan sosial dan moral berkaitan dengan aturan tentang apa yang 

seharusnya dilakukannya dalam interaksinya dengan orang lain. Minat terhadap 

bagaimana anak memikirkan isu-isu moral dirangsang oleh Piaget (dalam 

Santrock, 1995), yang secara ekstensif mengobservasi dan mewawancarai anak-

anak dari usia 4  hingga 12 tahun. Piaget mengamati anak–anak tersebut bermain 

kelereng, sambil berusaha mempelajari bagaimana mereka mengunakan dan 

memikirkan aturan-aturan permainan. Piaget menanyakan kepada anak-anak 

pertanyaan-pertanyaan tentang aturan-aturan etis, misalnya mencuri, berbohong, 

hukuman, dan keadilan. Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan 

2 cara yang jelas-jelas berbeda tentang moralitas, bergantung pada kedewasaan 
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perkembangan mereka. Heteronomous morality ialah tahap terjadi kira-kira pada 

usia 4 hingga 6 atau  tahun. Keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-

sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang lepas dari kendali manusia. Anak  

menilai kebenaran atau kebaikan perilaku dengan mempertimbangkan akibat-

akibat dari pelaku itu, bukan maksud dari pelaku. Anak juga yakin bahwa aturan 

tidak boleh diubah dan digugurkan. Mereka juga yakin akan keadilan yang 

immanen, yaitu konsep bahwa bila suatu status aturan dilanggar, hukuman akan 

dikenakan segera. 

Elemen penting dari penerapan disiplin dari usia ini  adalah adanya 

aturan. Bentuk dari aturan sendiri dapat ditentukan oleh orang tua, pendidik atau 

teman bermain. Tujuannya, memberi anak semacam pedoman bertingkah laku 

yang dapat diterima sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Sedangkan fungsi 

aturan, antara lain sebagai pendidik dan pengendali diri. 

Aturan memiliki nilai pendidikan. Pendidik memperkenalkan anak 

kepada tingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Melalui aturan 

anak dapat belajar bagaimana saling tolong menolong dalam membuat tugas 

sekolah. 

Pengendalian diri. Dalam menentukan peraturan ada 3 hal penting yang 

perlu diingat para pendidik, yaitu aturan harus dimengerti, diingat dan diterima 

oleh anak. Bila aturan diberikan lewat bahasa atau ungkapan yang tidak 

dimengerti anak atau hanya sebagian saja, dapat dipastikan aturan tersebut tidak 

berhasil. Artinya usaha untuk mengendalikan perilaku anak tidak berhasil. 
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Piaget berpendapat bahwa, anak-anak juga menjadi lebih canggih dalam 

berpikir tentang persoalan-persoalan sosial, khususnya tentang kemungkinan-

kemungkinan dan kondisi-kondisi kerjasama. piaget yakin bahwa pemahaman 

sosial ini terjadi melalui relasi-relasi teman sebaya, dimana semua anggota 

memiliki kekuasaan dan dikoordinasikan, dan ketidaksetujuan diungkapkan dan 

pada akhirnya disepakati. Sebagai contoh, anak ketika di sekolah bermain ayunan, 

karena mainan tersebut terbatas hanya satu, maka anak harus sabar untuk 

menunggu giliran main. Sebelum itu oleh pendidik anak diberikan arahan untuk 

tidak berebut, jika nanti ada yang berebut akan mendapatkan hukuman dari 

pendidik. Setelah anak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh pendidik, maka 

anak dapat dikatakan telah menyutujui aturan main yang telah disepakati bersama 

dengan pendidik dan teman sebaya. 

Dalam perkembangan sosial-moral, bukan hanya perkembangan moral 

saja, tetapi perkembangan sosial juga perlu dilatih. Bentuk dari perkembangan 

sosial anak dapat dilihat dari bagaimana anak dapat bergaul dengan teman sebaya. 

Semakin anak dapat bergaul dan berkomunikasi dengan teman, maka semakin 

bagus perkembangan sosial anak. Ketika anak dalam bermain seringkali anak 

selalu berkomunikasi dengan temannya bagaimana cara bermain dan aturannya 

seperti apa. Selain dalam bergaul menambah perkembangan sosial juga melatih 

perkembangan bahasa dan bicara. 

Pada awal masuk sekolah, anak dengan ceria menyambut dunia barunya, 

yaitu masuk sekolah taman kanak-kanak. Makin hari anak makin mandiri dan 

mulai mendekatkan diri pada teman-teman sebayanya dengan berbagai cara. 
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Terkadang pada akhirnya anak mulai dapat memilih beberapa diantara teman yang 

disenanginya sebagai teman dekat dan teman yang tidak disenanginya. 

Keterlibatan yang semakin besar dengan teman sebaya menunjukkan 

peningkatan pesat kemampuannya bersosialisasi. Anak mulai mengobservasi 

akibat dari tindakannya terhadap teman sebaya yang lain. Hal ini selain membuat 

anak mulai terikat pada standar lingkungan, anak juga mulai membentuk konsep 

diri melalui penerimaan lingkungan sosialnya terhadap keberadaannya. Anak 

mulai berusaha menyesuaikan perilakunya agar diterima dalam pergaulan teman 

sebaya dengan berbagai cara. Salah satunya, anak mencoba bersikap manis 

dengan temannya, seperti memberikan bekal yang dibawa untuk dimakan bersama 

teman-temannya.  

Arthur (1998) berpendapat bahwa ada beberapa yang dapat diberikan 

oleh pendidikan di TK melalui program kegiatan belajar yang dapat 

mengembangkan perkembangan sosial dan moral. Di antaranya dengan memberi 

kesempatan yang beragam tentang arti penting sosial interaksi melalui berbagai 

macam aktivitas seperti permainan dengan tim, bermain sosio drama, ataupun 

mendongeng yang bermuatan kisah-kisah moral dalam pergaulan sosial. 

Selain itu, perilaku anak dalam merespon hal yang benar dan salah  patut 

ditanamkan. Dengan mendorong kontrol diri dalam berperilaku dan 

mengekspresikan perasaan serta  memberikan contoh-contoh model yang tepat, 

diharapkan anak dapat  terbiasa mengendalikan perilakunya dalam berbagai macm 

konteks lingkungan. 
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Peran Pendidik dalam membantu kemampuan perkembangan sosial dan 

moral, antara lain dengan : 

a) Menyediakan kesempatan bagi anak untuk menggunakan perspektif 

orang lain. 

b) Mendukung sederetan interaksi dengan kelompok sebaya serta orang 

dewasa.  

c) Mengenali elemen sosial dari permainan. 

d) Merencanakan berbagai pengalaman bermain, termasuk pengalaman 

sendiri dan pengalaman kelompok.  

e) Memfasilitasi interaksi sosial di dalam bermain.  

f) Mendorong otonomi dan inisiatif perkembangan anak. 

g) Mengenali bahwa anak-anak mengembangkan rasa sendiri dari 

interaksinya dengan orang lain. 

h) Memberikan input yang realistis dan jujur kepada anak-anak untuk 

membantu mereka mengembangkan harga diri yang realistis dan 

seimbang. 

i) Membantu anak-anak dalam usahanya untuk mengembangkan kontrol 

internal. 

j) Mengenali nilai sahabat bagi anak-anak kecil.  

k) Mengamati pola-pola interaksi diantara anak-anak, dengan tujuan 

mendukung interaksi positif dan membantu anak-anak yang 

membutuhkan bantuan dalam memasuki dan mempertahankan 

interaksi. 
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l) Menyediakan metode perilaku prososial atau menolong orang lain 

dengan sukarela. 

m) Mendemonstrasikan strategi-strategi untuk mengelola agresi.  

n) Mendorong negosiasi diantara teman sebaya. 

o) Mengenali dan menghargai emosi anak. 

p) Mengenalkan dan memberikan kesempatan yang sama antara anak 

laki-laki dan perempuan dalam mengeksplorasi sesuatu. 

 

e.  Faktor-Faktor Perkembangan yang Mempengaruhi Perilaku Anak 

Miller (2003) mengatakan sejumlah faktor perkembangan sebagai ciri khas 

anak TK yang dapat mempengaruhi  perilaku atau respon  yang diberikan 

terhadap sesuatu. Salah satu faktor yang menonjol adalah egosentrisme. Pada anak 

usia TK mempunyai ciri khas yang egosentrisme. Namun, istilah egosentrisme ini 

bukanlah mempunyai makna yang sama konotasinya dengan  orang dewasa yang 

berarti ingin selalu berpusat pada dirinya dan tidak mempertimbangkan sesuatu di 

luar dirinya. Pada anak-anak, egosentris merupakan proses perkembangan yang 

normal dan dapat dimengerti. Pada kenyataannya, mereka hanya berfikir bahwa 

orang lain melakukan sesuatu seperti apa yang dipersepsikannya. Sebagai 

akibatnya, pada anak TK sering terlihat sifat kurang sabar dan menginginkan apa- 

apa yang diinginkan segera diraihnya dengan berbagai cara yang menarik 

perhatian lingkungan sekitarnya.  

 Adapun faktor-faktor perkembangan yang mempengaruhi perkembangan 

anak adalah : 
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a) Pada anak-anak TK, masih sulit untuk bisa berfikir bahwa seseorang 

mempunyai kejelekan dan kebaikan atau dengan kata lain bahwa 

seseorang itu baik semua atau tidak baik semua. Mereka hanya berfikir, 

“semua atau tidak sama sekali”. 

 

b) Fokus pada sesuatu yang terjadi saat ini. Fokus dari berfikir dan perhatian 

anak-anak  adalah kejadian masa ini. Walapun seringkali ada kata-kata 

yang  menunjukkan  tentang cita-cita, misal “ aku besok  jadi dokter”, 

namun makna atau konsep sebenarnya mereka belum mengerti . Begitu 

juga berfikir tentang suatu kejadian yang akan mengikuti suatu kejadian 

yang lain masih sulit. 

 

c) Fokus pada respon yang terlihat dan harus segera. Anak usia TK merespon 

sesuatu berdasarkan pengertian dirinya sendiri. Mereka menganggap 

bahwa orang akan berfikir sama seperti yang difikirkan olehnya. Anak-

anak belum memiliki kemampuan berfikir secara abstrak, namun terfokus 

pada sesuatu yang nyata atau tampak. Dalam mengharapkan respon 

tentang sesuatu yang diinginkannya haruslah segera di dapat, bila tidak 

seringkali ia menunjukkan perilaku yang negatif, seperti tindakan agresif. 

 

d) Berfikir imajinatif. Salah satu ciri masa ini adalah masa yang penuh 

fantasi. Sulit bagi anak-anak untuk membedakan mana fantasi dan mana 

yang realita. Persepsinya tentang kartun, ataupun film animasi di televisi 
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dipahami sebagai sesuatu yang nyata, sehingga seringkali proses peniruan 

cepat terjadi. 

 

e). Perbedaan temperamen. Grainger (1997) mengatakan bahwa temperamen 

anak merupakan salah satu indikator penting akan terjadinya masalah yang 

akan datang, karena temperamen ini terbentuk dari interaksi gaya pola 

asuh dan pengaturan orang tua terhadap anak. Temperamen merupakan 

gaya perilaku seseorang dalam merespon sesuatu. Temperamen atau watak 

dasar anak inilah mempengaruhi bagaimana mereka menyesuaikan diri di 

berbagai situasi. Adapun tiga kategori temperamen dasar, yaitu;   

i) Temperamen yang fleksibel dan tidak sulit atau anak yang mudah 

diatur (The easy child). Ditandai oleh keteraturan, respon positif pada 

stimulus baru, kemampuan beradaptasi, dan toleransi yang tinggi pada 

frustrasi. Contohnya; anak mudah menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang ada dan tidak sulit diarahkan  

ii) Temperamen yang sulit (The difficult child).  Ditandai oleh fungsi 

biologis yang tak teratur, penarikan diri yang negatif, kemampuan 

adaptasi yang buruk, dan sikap yang sering menolak sesuatu. Contoh: 

suasana hati yang negatif atau selalu mengatakan tidak, reaksi atau 

respon sangat kuat terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak 

menyenangkan, mengamuk, penyesuaian jelek terhadap perubahan.  

iii) Temperamen yang sensitif,   contoh :  anak yang sulit mentoleransi 

suatu kejadian, sehingga mudah sekali muncul perilaku seperti 
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menangis, ketakutan, ataupun jelas bahkan reaksi-reaksi yang negatif 

seperti marah ataupun mengamuk. Bagi para pendidik TK hal ini 

tentulah harus dipertimbangkan akan adanya perbedaan temperamen 

ini, karena manifestasi munculkan perilaku didasari adanya perbedaan 

temperamen akan memunculkan cara yang khas. 

 

f) Bergantung. Pada usia 4-6 tahun ini anak masih cenderung memiliki sifat 

ketergantungan terhadap orang lain, sehingga harapan akan mendapat 

perlindungan dan kasih sayang sangatlah besar. Namun bila hal ini mereka 

rasa tidak mendapatkannya, maka reaksi-reaksi seperti mengamuk, 

menangis, keras kepala atau tindakan yang melanggar aturan-aturan 

disekitarnya. 
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BAB  III 

IDENTIFIKASI   PERMASALAHAN  PERKEMBANGAN 

 

1. Perkembangan Normatif dan  Masalah Perkembangan 

Dari beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa kriteria khusus untuk 

menggambarkan bahwa perkembangan yang termanifestasi dalam perilaku adalah 

normal atau bermasalah sungguh sulit. Secara umum hal ini disebabkan karena 

ada perilaku yang merupakan proses perkembangan yang normal di suatu area 

atau pada umur tertentu namun di area lain atau pada umur selanjutnya dianggap 

bermasalah, sehingga normal atau tidak seseorang dianggap relatif atau bukan 

sesuatu yang mutlak. Namun setidaknya ada tiga kriteria yang bisa diajadikan 

acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu kriteria 

statistik, kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. 

 

a. Kriteria statistik. Perkembangan dari rata-rata orang yang biasanya 

tergambar dari norma-norma statistik. Sebagai contoh, individu yang 

memiliki tinggi badan di bawah norma rata-rata orang seusianya 

dianggap memiliki masalah dalam tinggi badan.  Tetapi hal ini juga 

tidak menjamin karena pertanyaan selanjutnya apakah indvidu yang 

tingginya di atas rata-rata dianggap tidak normal? 

 

b. Kriteria sosial. Berbeda dengan norma sosial yang ada. Sebagai 

contoh pada masyarakat tertentu, ada pranata atau aturan sosial yang 
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mengharapkan perilaku yang sesuai dengan adat dan istiadat yang 

sudah turun temurun. Tingkah laku apapun yang dianggap 

menyimpang dari aturan sosial tersebut dianggap bermasalah, 

walaupun mungkin perilaku tersebut bermaksud lebih baik. Pada 

anak usia TK, di tempat tertentu kebebasan berkreasi dan 

mengekspresikan perasaan sangatlah dituntut untuk 

mengembangkan potensi dirinya, namun di komunitas tertentu, anak 

yang memiliki sifat bebas dianggap tidak penurut dan melawan. 

Patokan kedua ini juga mengandung kelemahan karena aturan sosial 

sangat berhubungan dengan waktu dan tempat, serta mengandung  

adanya hambatan-hambatan terhadap individu untuk 

mengekspresikan sesuatu dapat menyebabkan potensi pada diri 

individu tersebut tidak berkembang, lebih jauh dampak yang 

mungkin dirasakan bahwa individu tersebut sulit untuk maju. 

 

c. Kriteria penyesuaian diri. Ketidakmampuan menyesuaikan diri. 

Menurut kriteria ini merujuk pada perilaku yang dianggap 

meresahkan bahkan menganggu perkembangan diri sendiri atau 

lingkungan sekitar seperti; perilaku agresif, berbohong, kecemasan 

yang terus menerus. 

Ketiga kriteria ini bukanlah dapat diberlakukan secara umum dari setiap 

proses atau tahapan perkembangan individu. Hal di atas hanyalah salah satu upaya 
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yang dilakukan para ahli untuk mencoba membantu pemahaman kita tentang 

perilaku normal atau bermasalah. 

Pada anak-anak prasekolah perilaku mana yang dapat dipandang sebagai 

normal untuk suatu usia tertentu juga  sulit dibedakan dari perilaku yang 

bermasalah, kecuali gejala yang nampak sudah mengarah kepada kelainan 

perkembangan atau psikopatologi.  Ada beberapa alasan mengapa kedua hal 

tersebut sulit dibedakan. Pertama, gambaran yang konsisten tentang perilaku 

anak usia sekolah biasanya sulit didapatkan dari orang tua atau sumber informasi 

yang lain, sebab pada anak-anak usia dini keberfungsian yang normal mungkin 

ditandai oleh fluktuasi perilaku dari hari ke hari yang cukup tinggi. Koot (1996) 

mengatakan bahwa perilaku yang sering berubah dari hari ke hari pada anak usia 

TK merupakan bagian dari perkembangan yang normal untuk menuju proses 

perkembangan pada tahap selanjutnya. Kedua, banyak perilaku-perilaku tertentu 

yang dipandang bermasalah untuk anak usia yang lebih lanjut sebenarnya 

merupakan perilaku yang sangat umum ditemukan pada anak-anak prasekolah 

yang normal yang juga merupakan bagian dari perkembangan yang normal. 

Artinya setelah anak usia TK tersebut memasuki usia sekolah dasar, maka secara 

lambat-laun perilaku tersebut akan hilang sesuai dengan kematangan individu. 

Ketiga, sumber informasi yang berbeda dalam mengamati anak prasekolah dalam 

kondisi yang berbeda-beda dan dalam relasi yang berbeda dengan anak Keempat, 

belum ada pengklasifikasian  baku yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

masalah-masalah perilaku atau emosi pada anak prasekolah.  
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Dalam upaya untuk memberikan kejelasan konseptual dalam deskripsi 

tentang kemungkinan perilaku-perilaku bermasalah anak-anak, Campbell (1990) 

berpendapat bahwa istilah perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk 

mengindikasikan membesarnya frekuensi dan intensitas perilaku tertentu sampai 

pada tingkatan yang mengkhawatirkan.  Koot (1996) menambahkan ciri pembeda 

anak-anak menyimpang dari anak-anak normal adalah frekuensi atau seberapa 

sering anak tersebut berperilaku bermasalah dan intensitas atau bobot dari 

perilaku yang bisa dilihat dari dampaknya.  

Di samping frekuensi dan intensitas, tiga aspek perlu diperhatikan, yakni: 

derajat kekronisan, konstelasi, dan konteks sosial dari perilaku bermasalah. 

Kekronisan mengacu pada seberapa mendalam permasalahan tersebut dilihat dari 

akar perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah yang bersumber dari kelainan 

genetis bersifat jauh lebih kronis daripada perilaku yang bersumber pada proses 

mencontoh atas orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar. Aspek lain adalah 

konstelasi, yakni keterkaitan satu perilaku bermasalah dengan perilaku yang lain. 

Sebagai contoh agresivitas anak yang terkait dengan hambatan kemampuan 

berbicara berbeda sifatnya dengan agresivitas yang dilakukan oleh anak yang 

memiliki kemampuan berbicara normal. Aspek terakhir, konteks sosial, 

menyangkut pertimbangan bahwa setiap kelompok sosial memiliki norma 

perilaku tersendiri. Sebuah sikap keterbukaan mengemukakan pendapat yang 

dijunjung tinggi oleh satu kelompok masyarakat mungkin diangap kurang sopan 

oleh kelompok yang lain. Karena anak dibesarkan dalam konteks sosial, dan 
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karenanya harus mengikuti norma yang berlaku, ukuran bermasalah atau tidaknya 

sebuah perilaku pun harus dikaitkan dengan norma sosial yang berlaku. 

Lebih lanjut Wood (dalam Gallagher, 1986)) menyatakan bahwa suatu 

definisi perilaku bermasalah, atau serangkaian perbuatan yang mengikuti definisi 

itu perlu memiliki empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu :  

1) Elemen pengganggu (The disturber element).  Apa atau siapa yang 

dirasakan/dianggap sebagai fokus masalah? . dengan pengamatan 

yang cermat, pendidik dapat melihat apa dan siapa yang menjadi 

sumber masalah. Anak yang selalu nangis atau sulit diatur belum 

tentu menjadi sumber masalah, karena mungkin ia berperilaku 

demikian disebabkan karena ada sumber masalah yang berasal dari 

teman lain ataupun lingkungan keluarga bahkan lingkungan di 

sekolah. Dalam mensikapi hal ini, pendidik diharapkan tidak tergesa-

gesa untuk memberikan penilaian yang salah terhadap anak.  

2) Elemen perilaku bermasalah (The problem behavior element).  

Bagaimana gambaran perilaku bermasalah itu?. Seperti yang sudah 

diulas sebelumnya, ada kriteria-kriteria yang dapat dijadikan patokan 

pendidik untuk menilai apakah perilaku yang timbul pada anak 

termasuk bermasalah, ataukah hanya merupakan bagian dari proses 

belajar untuk pengembangan dirinya. Hal yang perlu diingat adalah 

antara anak satu dengan anak yang lain memiliki keunikan atau ciri 

khas sendiri sehingga penonjolan bakat dan minat anakpun berbeda 

dalam memilih aktivitas atau kegiatan. 
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3) Elemen keadaan/lingkungan (The setting element).  Dalam keadaan 

bagaimana perilaku bermasalah itu muncul?  Keadaan atau 

lingkungan tertentu seringkali menjadi faktor pemicu timbulnya 

perilaku yang bermasalah. Hal ini mungkin disebabkan anak yang 

sensitif atau memang lingkungan yang membuat anak menjadi 

tertekan, sehingga memunculkan respon-respon yang tidak 

dikehendaki. Sebagai contoh; anak yang tiba-tiba menjadi sangat 

marah dan agresif bila dipaksa untuk emlakukan kegiatan yang benar-

benar tidak disukainya. Atau contoh lain, anak yang tiba-tiba 

bertindak agresif bilamana ada temannya yang mengambil mainan 

yang sedang dimainkan tanpa izin. Hal ini mungkin bermula dari 

kebiasaan yang sudah tertanam pada dirinya dari norma atau aturan 

keluarga, sehingga apabila ada hal yang  dianggap berlainan, maka 

muncul perilaku yang sebenarnya bukanlah menjadi kebiasaannya.  

4) Elemen yang terganggu (The disturbed element). Siapa yang 

menganggap perilaku itu sebagai masalah? Kadang-kadang perilaku 

bermasalah itu hanya dianggap oleh beberapa pihak saja karena 

kurangnya pemahaman. Dalam hal ini pendidik diharapkan untuk 

bertindak bijaksana dalam menilai perilaku anak yang sebenarnya, 

tanpa harus menerima begitu saja informasi yang masuk.  
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2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan timbulnya permasalahan 

perkembangan perilaku 

 

a. Faktor  Biologis 

 Faktor biologis ini tidak lepas dari keterkaitannya dengan pertumbuhan 

fisik yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Gen 

tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur 

perilaku. Misalnya bertambahnya fungsi otak dan normalnya perkembangan 

hormon-hormon pertumbuhan dapat memungkinkan anak dapat tertawa, 

berbicara, berjalan yang tarafnya sesuai dengan perkembangan usia akan semakin 

maju. Dengan kata lain, anak memiliki perkembangan pada perilaku tertentu 

sangat tergantung dengan faktor kesiapan atau kemasakan organ-organ biologis 

dan pertumbuhan fisiknya.  Kesiapan atau kemasakan biologis juga sangat 

dipengaruhi kondisi bayi saat berada dalam kandungan. Kandungan gizi dan 

keadaan ibu sangat berperan dalam penentuan proses biologis pada anak. Kondisi 

fisik dan psikis ibu pada saat mengandung merupakan faktor yang sangat penting. 

Setelah lahir, untuk menuju kesiapan atau kemasakan organ biologis yang 

menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis ini ada tiga 

kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu; pertama, asuh yang melingkupi 

pemenuhan kebutuhan primer seperti gizi, kesehatan, ASI, imunisasi. Kedua, 

asih, yaitu pemberian kebutuhan emosi dan kasih sayang yang tulus dari orangtua 

dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, adalah asah yaitu stimulasi mental dan 

pemberian kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. 
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b. Lingkungan Keluarga 

 Keadaan keluarga tertentu yang bisa menyebabkan masalah emosional 

pada anak-anak. Misalnya, kita tahu bahwa anak-anak tidak kebal terhadap 

ketidakstabilan keluarga. Hetherington (1998) memperkirakan 40% dari 

pernikahan sekarang ini akan berakhir dengan perceraian, dan 40-50% dari anak-

anak yang dilahirkan di tahun 1980-an akan menghabiskan masa hidupnya dalam 

keluarga dengan orang tua tunggal. Tekanan situasi perceraian telah dianalisa 

secara teliti. Hetherington menyebutkan bahwa “anak laki-laki dari keluarga yang 

bercerai, dibandingkan dengan anak perempuan dan anak-anak dari keluarga 

lengkap, menunjukkan angka behavior disorder (masalah perilaku) yang lebih 

tinggi dan masalah-masalah dalam hubungan antar personal di rumah dan di 

sekolah dengan guru” .  

 Hetherington juga menyimpulkan bahwa keluarga utuh yang tertimpa 

konflik bisa lebih membahayakan bagi anggota keluarga daripada rumah yang 

stabil yang kedua orang tuanya bercerai. Perceraian bisa menjadi solusi positif 

bagi suatu keluarga yang kacau. Namun, kebanyakan anak mengalami perceraian 

sebagai transisi yang sulit, dan kehidupan dalam keluarga dengan orang tua 

tunggal bisa menjadi situasi yang berisiko tinggi bagi anak dan orang tua.  

 

c. Lingkungan Sosial 

Apakah penjahat dilahirkan oleh kondisi sosial? Apakah lingkungan 

tetangga yang buruk merupakan sumber kejahatan/pelanggaran? Jawaban yang 

mudah adalah ya, tetapi kita perlu hati-hati dengan penyederhanaan yang 
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berlebihan di sini, karena banyak anak-anak yang tumbuh menjadi orang dewasa 

yang efektif dari latar belakang lingkungan sosial yang nampaknya tidak 

mendukung. Pola-pola individu dari perkembangan bisa mengatasi kekuatan 

ekologis, yang menciptakan anak-anak yang kebal pada lingkungan mereka yang 

buruk . 

 Satu dimensi dalam lingkungan sosial yang nampak berpengaruh dalam 

membentuk pola-pola perilaku anak-anak adalah fenomena modelling, dengan 

meniru perilaku orang lain. Bandura (dalam Gallagher, 1986) melakukan 

penelitian selama satu dekade terhadap faktor-faktor yang menyebabkan anak-

anak meniru perilaku yang mereka amati pada seseorang atau di televisi atau di 

film-film. Mereka membuat beberapa kesimpulan yang relevan: 

1) Anak-anak yang menonton model atau teladan yang agresif yang 

dihargai atas keagresifannya cenderung menjadi lebih agresif sendiri. 

2) Anak-anak cenderung memihak agresor  atau penyerang yang sukses 

dan menemukan alasan-alasan atas perilaku agresif itu. 

3) Anak-anak yang melihat model yang menetapkan standar tinggi dan 

menghargai dirinya, secara hemat akan berperilaku serupa. Perilaku 

dari model berpengaruh dalam pengembangan kontrol diri anak. 

4) Tidak ada fakta bahwa melihat kekerasan akan mampu 

menghilangkan dorongan agresif dan membuat orang lebih sehat. 

Malahan, penonton televisi yang frustrasi yang menonton kekerasan 

akan lebih mungkin menuruti impuls kasar. 
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Penelitian tentang agresi ini menunjukkan komponen yang memiliki arti 

penting dari teori pembelajaran sosial, yang telah mendorong serangkaian 

program perawatan baru yang memfokuskan pada penggunaan ataupun 

pemanipulasian lingkungan sosial untuk menciptakan interaksi yang lebih 

bermanfaat antara anak dan lingkungan.  

 

3. Arti Penting Deteksi Dini Permasalahan Perkembangan Anak 

Deteksi dini permasalahan perkembangan anak adalah sebuah upaya 

untuk memahami keadaan anak seawal mungkin menyangkut kemungkinan 

adanya permasalahan-permasalahan perkembangan. Upaya ini dapat dilakukan 

oleh pihak-pihak yang dekat dengan lingkungan anak. Termasuk di dalamnya  

adalah pendidik taman kanak-kanak. 

Secara khusus deteksi dini di sekolah merupakan upaya untuk memahami 

kelebihan atau potensi anak, dan permasalahan aspek-aspek perkembangan dalam 

situasi sekolah. Tujuan deteksi dini di lingkungan khusus ini adalah agar 

perlakuan yang tepat, yakni berupa stimulasi atau rangsangan  melalui berbagai 

macam metode program kegiatan belajar di TK, dapat diberikan kepada anak yang 

memerlukan.  

Deteksi dini perkembangan di lingkungan sekolah akan bermanfaat bagi 

anak sendiri. Dengan adanya stimulasi yang tepat anak akan terus 

mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Di sisi lain, 

dengan program remedial, yakni program-program yang diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan-kemampuan dasar yang kurang, anak bisa mengejar 
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ketertinggalannya dengan anak-anak lain yang seusia. Dengan demikian 

perlakuan-perlakuan khusus yang dirancang berdasarkan temuan dalam deteksi 

dini perkembangan mengarahkan anak untuk memaksimalkan potensi yang 

dimilikinya. Secara tidak langsung ini akan membantu anak untuk menyesuaikan 

diri dengan baik dengan lingkungannya. 

 

  Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan deteksi 

dini permasalahan perkembangan anak. Berikut ini diberikan uraian singkat 

tentang prinsip-prinsip tersebut: 

a. Mengumpulkan data mengenai anak. Data yang dikumpulkan ini dapat 

difokuskan pada permasalahan perkembangan pada anak. Seperti yang 

sudah diuraikan pada bab terdahulu, faktor-faktor yang dapat mendasari 

pengumpulan data ini adalah frekuensi atau seberapa sering dilakukan, 

durasi atau berapa lama, kekonsistenan atau keajegan munculnya perilaku 

tersebut, situasi-situasi seperti apa yang memicu munculnya permasalahan 

tersebut, serta akibat yang ditimbulkan dari masalah anak.  

 

b. Melakukan identifikasi dan klarifikasi. Pada umumnya penilaian 

terhadap permasalahan perkembangan hanya berdasarkan prakiraan atau 

dugaan yang diambil berdasarkan interaksi sehari-hari dengan anak. Hal 

inilah yang seringkali memicu munculnya pernyataaan-pernyataan yang 

salah dalam penilaian anak. Melalui pencatatan data yang akurat,  pendidik 
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dapat mengidentifikasi atau mengetahui, dan mengklarifikasikan atau 

membuat jelas apa yang sebenarnya terjadi pada diri anak. 

 

c. Pengambilan kesimpulan. Semakin rinci dan akurat data yang 

dikumpulkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang lebih tepat tentang 

anak. Selain itu juga, kecermatan pendidik dalam mencatat maka pendidik 

akan semakin terlatih untuk semakin peka terhadap proses perkembangan 

anak yang terjadi di TK. Dari hasil kesimpulan yang ditarik diharapkan 

dapat melakukan perbandingan dengan teori perkembangan khas pada 

anak usia TK, apakah anak tersebut termasuk anak yang bermasalah atau  

yang berperilaku wajar. Disamping itu dari kesimpulan juga diharapkan 

pendidik dapat mengetahui aspek-aspek perkembangan yang harus 

dimaksimalkan lagi dan aspek-aspek mana yang harus diarahkan lagi.  

 

Sebagai contoh ada anak yang di dalam kelas pada waktu pendidik 

mengenalkan huruf dan angka, ia bertingkah menganggu teman di dekatnya. 

Apakah dengan mencubit atau membuat keributan sehingga suasana di kelas 

sering terpengaruh dengan perilaku yang dianggap menarik perhatian tersebut. 

Namun, pada program kegiatan mewarnai dan melukis, anak merasa senang dan 

kelihatan menikmati pekerjaannya.  

Dari dua aktivitas ini, pendidik hendaknya mencermati mengapa di satu 

kegiatan anak tersebut terlihat tampak mengganggu, namun di aktivitas lain justru 

bersikap manis. Dari kecermatan ini, perasaan subjektivitas dapat dihindarkan 
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namun sikap objektivitas berdasarkan realita tersebut harus diperhatikan. 

Mungkin ada beberapa kemungkinan penyebab mengapa anak berperilaku 

mencari perhatian pada program kegiatan pengenalan angka dan huruf. Beberapa 

kemungkinan tersebut adalah anak bosan karena ia sudah menguasai bahan 

tersebut, sehingga yang diperlukan adalah kelanjutan dari pengenalan. Dalam hal 

ini pendidik bisa melibatkan anak untuk aktif membantu pendidik untuk 

membantu teman-temannya dan bila ada pemberian tugas, tugas yang diberikan 

tidak bisa disamakan dengan anak yang belum sama sekali mengenal huruf.  

Kemungkinan lain, metode dan cara yang dipakai oleh pendidik sangat tidak 

menyenangkan dan tidak menarik perhatian anak. Mungkin pengenalan hanya 

bersifat teori saja tanpa ada ilustrasi penerapan di kehidupan anak sehingga anak 

merasa asing. Bila terlihat seperti ini, pendidik harus introspeksi tanpa harus 

memaksa metode dan caranya yang tidak berkenan di anak. Di sisi lain, dengan 

mengamati pada kegiatan mewarnai dan melukis, pendidik dapat mencermati 

aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada anak. Dari sini juga, pendidik 

dapat belajar bahwa salah satu pengenalan angka dan huruf dapat diikuti dengan 

kegiatan mewarnai huruf atau angka atau memberi kebebasan mengekspresikan  

keinginan anak untuk menulis angka atau huruf apa saja di kertas gambar dengan 

berbagai ukuran. 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa deteksi dini perkembangan 

sangat penting dilakukan. Tidak hanya dilakukan oleh para orang tua, namun 

lingkungan sekolah yang dalam hal ini dilakukan oleh pendidik sangat bermanfaat 

dalam membantu kelancaran proses perkembangan anak. 
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4. Kerangka Penanganan Permasalahan Perkembangan Anak 

Langkah-langkah deteksi dini akan memberikan gambaran tentang 

seberapa serius permasalahan perkembangan yang di alami anak. Mungkin masih 

pada taraf awal, belum terlalu serius. Mungkin pula sudah pada tahap lanjut, 

sehingga mengakibatkan gangguan perkembangan yang serius.  

Prinsip penanganan untuk gangguan pada tahap awal. Keluarga dan 

lingkungan terdekat yaitu rumah dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk 

menangani. Karenanya pendidik dan orang tua perlu memiliki hubungan dan 

komunikasi yang baik. Deteksi dini memberikan data yang dipahami bersama 

oleh kedua pihak. Juga kesepakatan tentang langkah-langkah penanganan. 

Satu hal yang paling penting untuk penanganan masalah awal adalah 

kekonsistenan atau keajegan. Baik itu menyangkut kekonsistenan program atau 

langkah-langkah yang dilakukan, konsistensi waktu dalam arti apa yang dilakukan 

sekarang tidak berubah untuk besok dan seterusnya. Juga konsistensi antar pihak 

yang terkait: pihak keluarga dan pendidik.   

Contoh kasus untuk menggambarkan konsistensi dan akurasi sumber 

permasalahan. Anak usia TK berinisial S, dari hasil pengamatan pendidik TK 

adalah anak yang pendiam dan sulit bila diajak bekerja sama dengan temannya 

dalam bermain kelompok atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Reaksi 

yang muncul adalah anak akan diam atau cenderung untuk  menarik diri dari 

lingkungan sosialnya. Begitupun pada aktivitas di luar kelas, S terlihat  

menyendiri dan asyik dengan mainan yang cenderung selalu dilakukannya sendiri.  
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Dari data yang dikumpulkan dari pendidik maupun dari pihak orang tua 

ternyata penyebab utama adalah S tidak percaya diri dan selalu merasa takut 

tersakiti bila bermain bersama teman-temannya. Akar permasalahan diketahui 

bahwa S jarang sekali mendapatkan pujian dan di rumah sering mendapat celaan 

karena hasil pekerjaannya selalu dibandingkan dengan saudara sepupu yang 

dianggap orangtuanya lebih baik dari dirinya.  

Menghadapi anak seperti ini salah satu programnya yang dapat dilakukan 

oleh pendidik dan pihak keluarga adalah meningkatkan kepercayaan dan 

keberanian dirinya. Misalnya setiap anak melakukan perbuatan yang positif, 

pujian dan semangat harus diberikan kepada dirinya tanpa harus ada celaan. 

Dengan kegiatan mendongeng yang dapat dilakukan pendidik amupun orangtua 

memuat cerita –cerita yang berisikan pesan moral pentingnya berteman.  

Untuk kasus-kasus yang tergolong berat atau sudah dikategorikan sangat 

menganggu baik terhadap diri; misalnya menyakiti diri sendiri maupun 

menganggu orang lain,  para pendidik lebih baik merujukkan kasus ke 

profesional baik konselor, psikolog anak, atau dokter anak. Hal ini tentu saja 

dialkuakn setelah mendapat persetujuan dengan orangtua. Dari sini juga dapat kita 

dapatkan manfaat lain dari deteksi dini di TK yaitu sangat  berperan untuk 

memberikan data awal bagi profesional untuk menentukan tindakan selanjutya. 

Penanganan permasalahan lanjut pada kasus yang berat juga tidak 

mungkin terlepas dari peran orang tua dan pendidik. Profesional  mungkin 

memberikan program terapi yang harus dijalankan oleh orang tua dan pendidik. 

Untuk itu komunikasi yang baik antara ketiga pihak perlu dibina. 
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Pada kerangka penanganan masalah dapat diambil kesimpulan bahwa 

kerjasama antara pihak keluarga anak, terutama orangtua dengan pendidik di TK 

sangat penting. Tidak hanya hubungan yang baik saja yang harus dibentuk, namun 

komunikasi dalam tukar-menukar informasi mengenai data perkembangan anak 

sangatlah bermanfaat dalam menentukan arah perkembangan anak.  

 

5. Peran Pendidik TK dalam Mengidentifikasi Permasalahan 

Bagian sebelumnya telah menyinggung tentang arti penting pendidik 

dalam deteksi dini dan penanganan permasalahan perkembangan anak. Pada 

bagian ini akan dibahas secara lebih rinci informasi apa saja yang bisa diharapkan 

dari pendidik. Dengan demikian kita bisa mengenali secara akurat peran pendidik 

dalam identifikasi dan penanganan permasalahan perkembangan anak. 

Sekalipun hanya berinteraksi dengan anak selama 3 jam per hari, 5 atau 6  

hari per minggu, pendidik bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting. 

Pendidik mengamati secara langsung proses interaksi anak dengan anak-anak lain. 

Dengan demikian pendidik secara cepat dapat mengenali perbedaan satu anak 

dengan yang lain. Karena rata-rata perilaku anak dapat menjadi indikator 

pencapaian tugas perkembangan yang baik , maka  adanya permasalahan perilaku 

oleh seorang anak dalam pergaulan kelompok anak-anak TK dapat menjadi 

indikator yang kuat. 

Selain itu, pendidik berada pada posisi yang netral terhadap 

permasalahan anak. Sekalipun seorang pendidik mungkin memiliki ikatan emosi 

tertentu dengan seorang anak, ikatan tersebut tidak sekuat yang dimiliki oleh 
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orang tua. Dengan demikian seorang pendidik mungkin lebih objektif menilai 

potensi permasalahan anak. Objektivitas tersebut tidak saja penting untuk 

mengenali permasalahan secara dini. Dengan demikian permasalahan dapat 

ditangkap sebelum berkembang terlalu jauh. Namun objektivitas juga penting 

untuk menghindari kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua terhadap perilaku 

anaknya. Beberapa orang tua tertentu memiliki kecenderungan seperti ini. 

Mungkin karena harapan yang terlalu besar terhadap anak, mereka cenderung 

mudah merasa khawatir bahwa anaknya berbeda dengan anak lain, dan mungkin 

perbedaan itu menjadi pertanda permasalahan. Selain itu, kekhawatiran tersebut 

mungkin akan tercermin dalam tingkah laku orang tua, yang pada gilirannya 

justru berdampak negatif pada anak. 

Contoh kasus yang sering terjadi.  Kecenderungan para orang tua yang 

masih menitikberatkan prestasi anak ditinjau dari kemampuan verbal dan 

matematis. Sejak TK, anak-anak seringkali dibebani pelajaran tambahan 

bermacam-macam tanpa melihat apakah anak senang, menikmati, atau 

menangkap apa yang diajarkan. Selain itu, terkadang anak masih dibebani 

berbagai macam pelajaran tambahan  dengan maksud menggali potensi pada 

dirinya, seperti les musik, les olahraga. Hal ini tidaklah menjadi masalah selagi 

anak senang dan menikmati kegiatan tersebut apalagi memang terlihat potensi 

anak.  

Namun yang perlu diingat bahwa pelajaran tambahan ini menjadi 

permasalahan bagi anak bila terlalu menyita anak, dilakukan dengan terpaksa, 

kehilangan waktu bermain, dan tidak sesuai dengan minat dan potensinya. Anak 
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hanya  mengikuti karena didorong oleh rasa takut atas konsekuensi yang 

diterimanya dari orang tua, misalnya dimarahi, bahkan kejadian yang ekstrim 

seperti hukuman fisik pada anak. Harapan orang tua yang berlebihan inilah yang 

perlu menjadi perhatian bersama antara pendidik dan orang tua. Mungkin efek 

negatif dari itu terlihat di sekolah. 

Berikutnya, pendidik bertugas untuk mengamati tugas perkembangan 

khusus anak. Misalnya perilaku sosial, moral, dan intelektual anak. Di samping itu 

mereka bertugas mengembangkan ranah-ranah perilaku tersebut. Karena itu 

pendidik memiliki data langsung tentang aspek-aspek perkembangan tersebut. 

Seorang pendidik yang berpengalaman dengan cepat dapat mengenali masalah-

masalah spesifik anak menyangkut komponen-komponen perkembangan tersebut.  

Dari uraian peran pendidik diatas dalam mendeteksi perkembangan anak, 

berikut ini beberapa data penting yang dapat dikumpulkan oleh pendidik yaitu : 

 

a. Data perkembangan fisik atau motorik.  Data yang berkenaan dengan 

hal ini misalnya : apakah anak termasuk anak yang aktif bergerak atau 

cenderung lemah. 

 

b. Data Perkembangan Intelektual. Data yang dapat termasuk  di sini 

contohnya; daya konsentrasi anak dalam mengikuti program kegiatan 

belajar, fokus kegiatan yang menjadi daya tarik anak, perkembangan 

bahasa dalam berkomunikasi, daya imajinasi serta daya tangkap terhadap 
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cerita, kejadian, ataupun dalam pelaksanaan program kegiatan belajar baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

 

c. Data Perkembangan Emosi. Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan 

landasan data yaitu : Apakah anak termasuk anak yang periang, pendiam, 

penyabar, hangat atau sangat sensitif; mudah marah atau mudah 

menangis?. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana anak mengeluarkan 

respon atau reaksi terhadap sesuatu kejadian? Apakah dengan mengamuk, 

menendang, memecahkan barang, memukul, mencubit, menggigit, 

mengompol, gagap, ataukah reaksi spesifik lainnya? 

 

d. Data Perkembangan Sosial Dan Moral. Data mengenai aspek 

perkembangan ini menyangkut penyesuaian diri; bagaimana proses 

interaksi dengan pendidik  dan teman sebayanya, apakah anak cenderung 

aktif bergaul ataukah menarik diri dan lebih suka menyendiri? Data 

mengenai perkembangan moral dapat dilihat pada anak dalam 

menjalankan interaksi dengan lingkungannya : Apakah anak sudah dapat 

melihat baik dan buruknya suatu perilaku? Apakah ia punya keinginan 

untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain; melihat teman sakit, 

menangis, serta pemecahan masalah yang dilakukan dalam menghadapi 

perselisihan. 

 

6. Langkah-Langkah Pengumpulan  Data oleh Pendidik Formatted: Swedish (Sweden)
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 Sebelum menentukan metode atau cara yang tepat dalam menyelesaikan 

sesuatu, pendidik harus mengumpulkan data akurat sehingga akar permasalahan 

dapat diketahui. Adapun kriteria pengumpulan data yang baik ( Puckett & Black, 

1994) adalah : 

1) Pengumpulan data harus valid. Hal ini berarti bahwa harus 

menyajikan informasi yang berhubungan dengan tujuan dan 

maksud pengambilan data dilakukan  

2) Pengumpulan data harus mengikuti aturan atau kaidah metode 

pengumpulan data yang benar. Misalnya bila pendidik memilih 

pengumpulan data melalui observasi atau wawancara, harus 

mengikuti tahap-tahap dan kaidah yang benar. Hal yang harus 

diingat bahwa pengumpulan data dengan menggunakan metode 

apapun tidak hanya sekali saja, namun harus berulang kali 

mengingat karakteristik anak prasekolah yang masih cenderung 

berubah-ubah.  

3) Pengumpulan data haruslah bersifat menyeluruh dengan melihat 

berbagai macam ranah perkembangan; fisik, motorik, intelektual, 

sosial, dan moral,  sehingga tidak salah dalam mengambil 

kesimpulan.  

4) Pengambilan data haruslah bersifat berkesinambungan sepanjang 

waktu, artinya dilihat dari berbagai situasi. Perkembangan anak 

dibandingkan dengan kemajuan pada dirinya sendiri, yang tentu 

saja hal ini berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. 
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5) Pengumpulan data sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh seorang 

pendidik saja, karena dikhawatirkan adanya sifat yang tidak 

objektif.  Diharapkan pengambilan data berasal dari berbagai 

macam sumber informasi dan metode, dan bila masalah terlihat 

cukup rumit dapat dikonsultasikan kepada ahli.  

6) Pengumpulan data harus digunakan sebagai landasan dalam 

menangani permasalahan pada anak dan perbaikan program 

kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak.  

 

Adapun berbagai macam cara untuk mengidentifikasi timbulnya 

permasalahan dapat diketahui dengan melakukan asesmen atau pengumpulan data 

melalui : 

 a. Observasi  

Adalah proses pengamatan secara langsung terhadap perilaku anak. 

Proses ini menggunakan kepekaan panca indera dalam menangkap gejala perilaku 

yang  bermasalah. Hal ini didukung adanya pengetahuan dan pemahaman yang 

baik tentang hal yang akan diobservasi. Selain itu, hal yang juga harus dlakukan 

sebelum melakukan observasi adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai. 

Agar hasil observasi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, hendaknya 

catatan hasil observasi ini dibuat secara sistematis berdasarkan aspek-aspek 

perkembangan yang sesuai dengan perilaku atau reaksi yang muncul pada anak. 

Observasi ini dapat dilakukan dengan keterlibatan langsung dari pendidik pada 

kegiatan anak dan observasi tidak langsung terlibat.  
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Observasi  dengan terlibat secara langsung misalnya dilakukan pada saat 

anak bermain, melakukan program kegiatan belajar, ataupun berinteraksi dengan 

temannya. Observasi dengan cara terlibat langsung ini memiliki keungggulan 

sendiri yaitu data yang terkumpul lebih terperinci dan pendidik dapat secara 

langsung memahami situasi mengapa perilaku tersebut muncul. Dalam situasi 

bermain, data yang terperinci mengenai karakter anak akan terlihat. Hal ini sejalan 

dengan pendapat O‟Brien (2000) bahwa dengan bermain anak dapat 

merefleksikan perasaan, pikiran, pengalaman atau perilakunya.  

Kelemahan yang terlihat kurang mendukung adalah sistem TK di 

Indonesia yang masih menitikberatkan pada administrasi yang setiap hari harus 

dilakukan pendidik, sehingga keterlibatan pendidik secara langsung cenderung 

kurang, kecuali interaksi di dalam kelas. Sehingga dari beberapa survei yang 

dilihat penulis, pendidik merasa kurang waktu untuk terlibat langsung dengan 

aktivitas bermain anak di luar kelas. 

 

Observasi tidak langsung, pendidik hanya sebagai pengamat saja tanpa 

ada interaksi langsung. Pendidik mengamati anak dengan menggunakan petunjuk 

tertentu. Keunggulannya adalah waktu yang tidak banyak, namun kelemahannya 

adalah pemahaman akan situasi langsung kurang, sehingga data tidak secara 

terperinci yang terkadang hal ini juga mempengaruhi penilaian. 

Dalam melakukan observasi ini ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu : 
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a. Anak yang diobservasi tidak mengetahui kalau sedang diobservasi 

karena dapat mempengaruhi munculnya perilaku 

b. Membuat petunjuk tentang aspek-aspek yang akan diobservasi sesuai 

dengan tujuan awal 

c. Hindarkan sifat subjektivitas dan penafsiran yang berlebihan 

 

 b.  Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menguatkan hasil observasi awal. 

Wawancara diartikan sebagai proses tanya jawab lisan secara langsung.  Selain 

anak, pihak-pihak yang diwawancarai adalah orangtua, pendidik lain, dan teman 

sebaya.  

Wawancara  yang dilakukan pada anak tidaklah dengan suasana formal, 

seperti kita mewawancarai orang dewasa, tetapi dengan suasana bermain dan 

penuh rasa kasih, sehingga anak merasa aman untuk mengekspresikan dirinya. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan pendidik dalam mewawancarai anak yaitu : 

(1). Adanya penghargaan tentang cara pandang, nilai-nilai dan perilaku 

anak. Selain itu diikuti sikap pendidik yang “tidak menghakimi”, dan 

menghindari ekspresi emosi yang tidak tepat. Sebagai contoh, pada saat 

pembentukan hubungan awal  yang lebih dekat dengan anak, biasanya 

pendidik menstimulasi dengan berbagai macam metode, salah satunya 

dalam bentuk permainan yang diinginkan anak. Dalam bermain, anak 

usia TK tidak lepas dari khayalannya yang terkadang terlihat  terlalu 

mengada-ada dan seringkali disertai reaksi verbal maupun non-verbal 
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yang hanya meniru saja tanpa anak tersebut mengerti maksudnya. Pada 

saat anak sedang bercerita dengan khayalannya, walaupun pendidik 

merasa aneh, janganlah mengeluarkan reaksi ekspresi emosi yang tidak 

tepat  yang dapat membuat anak merasa tidak nyaman bercerita. Reaksi 

emosi tersebut misalnya dapat berupa gerakan tubuh seperti terkejut, 

membelalakkan mata, mengerenyitkan dahi, ataupun berupa reaksi 

verbal seperti menyanggah dengan mengatakan langsung bahwa itu 

salah, serta menghindari memberi nasehat yang membuat anak merasa 

bersalah. 

 

(2). Menjaga hubungan yang baik sehingga kepercayaan dapat terus 

dipertahankan. Hubungan yang baik secara terus menerus ini dapat 

terus dibina bila kita memahami betul dunia anak. Dengan memberikan 

perhatian dan ekspresi sayang pada kegiatan anak,  anak tersebut akan 

merasa aman.  

 

(3). Pendidik membuat lingkungan yang menyenangkan, hindari sikap 

pemaksaan dalam menggali jawaban. Seperti yang sudah disebutkan 

pada bagian terdahulu bahwa salah satu ciri khas emosi anak usia TK 

adalah cepatnya perubahan antara emosi satu ke emosi yang lain. Hal 

inilah sebagai salah satu pendorong yang menyebabkan anak sering 

tidak bisa ditebak arah perilakunya. Mungkin kemarin anak bisa diajak 

berbicara dengan gembira, namun hari ini anak tidak mau berbicara dan 
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menghendaki bermain sendiri. Menghadapi sikap anak seperti ini, sikap 

pendidik janganlah memaksa apalagi dengan  menakuti anak dengan 

mengancam seperti ini, “ kalau kamu tidak mau menjawab, ibu tidak 

akan mengajak kamu bermain lagi”. Bila anak sudah merasa terpaksa, 

maka informasi yang didapat mungkin tidak betul-betul terjadi, 

sementara anak sendiri merasa dirinya tidak nyaman, takut , ataupun 

merasa terancam. 

 

(4). Hubungan yang dibangun dilandasi dengan sikap sayang dan tidak 

berpura-pura, karena anak pada usia ini cukup peka dalam menanggapi 

sikap yang diberikan kepadanya. Penerimaan pendidik akan keberadaan 

anak apa adanya akan memunculkan rasa menghargai dunia yang 

sedang dijalani anak. Menanamkan rasa kasih sayang kepada anak 

didorong oleh adanya rasa tanggung jawab sebagai pendidik yang 

membantu proses perkembangan anak untuk bisa menghadapi 

kehidupan selanjutnya. 

 

(5). Pendidik dapat menjaga kepercayaan dan tidak menekan apa yang 

diharapkan sehingga anak merasa cemas atau takut. Kepercayaan yang 

diberikan anak kepada pendidik harus selalu dijaga dengan 

menghindari sikap dan ekspresi yang tidak tepat dalam menghadapi 

anak. Hindarkan sifat menekan terhadap anak, misalnya anak tidak 

ingin menjawab pertanyaan yang kita ajukan karena mungkin anak 
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merasa tidak menginginkan untuk mengingat kembali, namun kita terus 

berusaha memperoleh jawaban yang diinginkan. 

 

 c.  Tes Psikologi 

Tes Psikologi dapat dilakukan dengan merujukkan anak pada psikolog 

anak dengan persetujuan orang tua atas nama sekolah. Data yang diberikan oleh 

pihak sekolah berdasarkan pengumpulan data berupa hasil observasi atau 

wawancara. Data ini dipakai sebagai landasan untuk menganalisis masalah anak, 

sehingga psikolog anak dapat menfokuskan kepada permasalahan yang dituju. 

Hasil tes psikologi dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak tampak 

dalam bentuk perilaku. Data ini dapat dipakai selain untuk penentuan pemberian 

perlakuan yang tepat juga sebagai data dalam menentukan langkah preventif pada 

munculnya kasus yang sama. 

 

 d. Riwayat Kesehatan 

Riwayat kesehatan ini dapat diperoleh dari dokter atau paramedis. Data 

ini dapat diperoleh dari orang tua atau langsung kepada pihak yang bersangkutan. 

Dari data ini kita dapat mengetahui riwayat gangguan kesehatan yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan atau predisposisi munculnya masalah. Beranjak dari 

data ini, pihak sekolah dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam 

menghadapi anak sesuai dengan kondisi biologisnya. 
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7. Beberapa Contoh Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data ini sangat berguna untuk mengarahkan langkah 

pendidik dalam mengambil data. Fokus permasalahan dari pengumpulan data 

akan menjadi jelas dan tepat sehingga dapat terhindar dari subjektivitas. Alat 

pengumpul data ini dipergunakan setiap pendidik mendapatkan informasi, baik 

dari hasil observasi, wawancara, ataupun sumber informasi penting lainnya. 

Dengan alat ini pada akhirnya kita dapat melihat  kekonsistenan perilaku yang 

muncul. 

Adapun beberapa contoh alat pengumpul data akan diuraikan berikut ini.  

a. Model dokumentasi. Model ini dapat berupa buku khusus yang 

mencatat kejadian-kejadian penting di sekolah berkenaan dengan 

perilaku anak yang menonjol, baik perilaku positif atau perilaku 

negatif. Salah satu model dokumentasi ini dapat berupa buku harian 

yang memuat nama, tanggal, waktu, dan tempat kejadian, perilaku 

yang timbul, penyebab, serta akibatnya. Kalimat yang digunakan 

adalah kalimat pendek tetapi dapat menyampaikan informasi dengan 

akurat. Buku ini menjadi catatan penting bagi pendidik dan berlaku 

untuk semua anak. 
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Tabel 4. Contoh Buku Harian 

Nama Tgl/Waktu Tempat Perilaku Penyebab Akibat 

A 03.03.04/9.00 di dalam 

kelas 

menggigit dan 

menendang 

mainan di 

rebut 

C menangis 

dan memar 

B 10.03.04/8.30 di dalam 

kelas 

 tidak 

perhatian dan 

terlihat selalu 

berpindah-

pindah 

tempat 

duduk 

 menganggu 

teman 

? Kelas ribut 

dan 

program 

kegiatan 

belajar tidak 

berjalan 

 

Untuk kasus A, penyebab permasalahan dapat diketahui dengan jelas, 

namun untuk kasus B penyebab belum diketahui karena perlunya menggali data 

lebih lanjut. Adapun inti dari buku harian ini adalah merekam semua reaksi 

perilaku yang menonjol. 

  

b. Daftar Pengamatan Perilaku (behavioral checklist). Daftar amatan 

perilaku ini sifatnya individual. Aspek yang dilihat beranjak dari 

engamatan awal terhadap anak, sehingga untuk diperoleh data lebih 

lanjut dapat digunakan daftar amatan ulangan ini. Alat ini digunakan 
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secara berkelanjutan, artinya secara terus menerus mengamati perilaku 

minimal selama 1 minggu. 

Contoh.   S  terlihat dalam kesehariannya sulit bekerja dalam kelompok 

dan cenderung untuk menyendiri.  

 

Tabel 5. Contoh Daftar Amatan Ulangan 

Tgl/Waktu Tempat Perilaku yang diamati Ya Tidak 

04.03.04 / 

9.00 

(istirahat) 

Taman 

sekolah 

Bermain sendiri √  

05.03.04./ 

8.30  

di dalam 

kelas 

Melamun dan tidak mau 

pada saat di minta cerita 

v  

06.03.04/ 

8.30 

di dalam 

kelas 

Diam saja pada saat 

membuat bangunan bersama 

dengan balok  

 v 

 

Pada daftar amatan ulangan ini kita dapat mengamati perilaku apa saja 

yang muncul. Pada amatan pertama dan kedua, dua perilaku muncul, namun pada 

amatan ketiga perilaku yang ingin dilihat tidak muncul. Reaksi yang terlihat 

adalah anak dapat terlibat walaupun mungkin tidak menguasai kelompok tersebut. 

Reaksi yang keluar adalah anak ikut memilih balok yang akan disusun. Untuk 

kasus ini, pendidik harus benar-benar cermat ternyata untuk kegiatan tertentu,      
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S masih bisa diajak bekerja sama yang artinya kemungkinan S mempunyai 

ketertarikan sendiri terhadap jenis permainan tersebut.  

 

c. Skala Penilaian (rating scale). Skala ini berdasarkan kriteria tertentu 

yang ditetapkan sekolah. Untuk lebih memudahkan kriteria yang 

diberikan juga berdasarkan frekuensi perilaku tersebut muncul dalam 

bentuk bilangan 

 

Contoh.  Kasus pada anak yang bernama D yang berdasarkan pengamatan 

selalu mengganggu suasana belajar di kelas dan tidak terlihat tertarik dengan 

program kegiatan belajar.  

Adapun skala penilaian yang dipakai : 

Selalu   : lebih dari 6 kali 

Sering   : 4-6 kali 

Kadang-kadang : 2-3 kali 

Tidak pernah  : kurang atau sama dengan 1 kali 

 

Tabel 5. Contoh Skala Penilaian 

Nama    : D 

Kelas   : A1 

Tanggal pengamatan : 03 – 08 Maret 2003 
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Perilaku yang 

diamati 

 

Tempat 

 

Frekuensi 

per minggu 

Skala 

Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

Tidak 

konsentrasi 

dengan 

pekerjaannya 

Di dalam 

kelas 

 I I I I I  

(5 kali) 

√    

Bila bermain, 

cepat bosan  

Di luar 

kelas 

I I I I  

(4 kali) 

√    

Tiba-tiba 

marah dan 

menangis 

Di dalam 

kelas 

I I (2 kali)   √  

 

 

Kesulitan 

menunggu 

giliran  

Di dalam 

dan di 

luar 

kelas 

I I I I I I  

(6 kali) 

√    

Mengganggu 

teman dengan 

menendang 

Di luar 

kelas 

I I (2 kali)   √  

Sering 

berjalan-jalan  

pada saat 

program 

kegiatan 

belajar 

Di dalam 

kelas 

I I I I  

 (4 kali) 

 √   
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berlangsung 

Keinginannya 

harus selalu 

dipenuhi 

Di dalam 

dan di 

luar 

kelas 

I (1 kali)    √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

BAGIAN  II 

PERMASALAHAN  PERKEMBANGAN  ANAK  DAN  INTERVENSI 

 

Pada prinsipnya berkembang adalah hal yang dinamis dengan berbagai 

warna perubahan yang terjadi. Namun perubahan yang berjalan dengan dinamis 

pada kenyataannya harus berhadapan dengan berbagai permasalahan 

perkembangan yang akan ditemui oleh tiap individu dalam tiap-tiap tahap 

perkembangan. Tidak terkecuali permasalahan yang muncul pada perkembangan 

anak usia TK. 

  

Berkaitan dengan itu, sangat penting diketahui masalah-masalah 

perkembangan yang seringkali terjadi pada anak agar dapat dilakukan upaya 

preventif atau pencegahan. Minimal jika menghadapi masalah itu, sudah diketahui 

apa yang semestinya dilakukan dan tidak hanya berdiam diri atau bahkan 

menimbulkan kepanikan karena ketidaktahuan. 

 

Pada bagian ini diuraikan berbagai macam permasalahan perkembangan 

yang sering terjadi pada anak usia TK. Uraian meliputi pengertian umum setiap 

kategori permasalahan, penyebab timbulnya permasalahan, gejala-gejala yang 

tampak di TK, pengaruhnya terhadap perkembangan psikologis dan proses 

kegiatan belajar di TK, serta intervensi yang disarankan untuk menangani 

permasalahan tersebut. 
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BAB  IV 

AGRESIVITAS 

  

1.  Pengertian Agresivitas 

Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan-

perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain baik dengan 

tindakan kekerasan secara fisik, verbal, maupun menggunakan ekspresi wajah dan 

gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan. Tindakan agresi pada 

umumnya merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Ada dua tujuan utama agresi yang saling bertentangan satu 

dengan yang lain, yakni untuk membela diri di satu pihak dan di pihak lain adalah 

untuk meraih keunggulan dengan cara membuat lawan tidak berdaya. 

 

Bentuk agresivitas anak TK ada beberapa macam. Pertama,  bentuk 

verbal, misalnya dengan mengeluarkan kata-kata “kotor” yang mungkin anak 

tidak mengerti artinya namun hanya meniru saja. Kedua, agresi juga bisa dalam 

bentuk tindakan fisik. Misalnya menggigit, menendang, mencubit. Semua perilaku 

ini dimaksudkan untuk menyakiti fisik atau badan.  Buss dan Perry (1992) 

menambahkan dua jenis agresi, yakni kemarahan (anger), dan kebencian 

(hostility). Agresi yang umumnya terjadi pada anak usia TK adalah hostile 

agression yaitu agresi yang ditujukan ke orang lain akibat kesal atau marah pada 

seseorang. 
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Sasaran perilaku agresif ini adalah pendidik atau teman, serta sasaran fisik: 

bangunan dan sarana fisik sekolah. Sasaran lain misalnya mengganggu proses 

belajar di kelas, mengganggu kegiatan bersama, atau menganggu acara. Dampak 

agresi berupa kerusakan secara fisik. Berbeda dengan agresivitas orang dewasa, 

dampak fisik agresivitas yang dilakukan anak TK pada umumnya tidak permanen. 

Dampak lain yang ditimbulkan adalah pada aspek psikologis dan sosial yang 

tampaknya lebih menonjol. Agresivitas salah satu anak TK mungkin 

menimbulkan perasaan takut pada anak-anak yang lain.  

 

Agresivitas yang wajar. Tidak setiap tindakan agresi merupakan 

perilaku yang bermasalah. Agresi mungkin muncul sebagai pelampiasan perasaan 

marah dan frustasi. Bila agresivitas muncul karena kondisi psikologis yang 

bersifat temporer, dan bisa dipahami berdasarkan konteks situasi yang dihadapi 

anak, maka itu merupakan tindakan yang masih bisa diterima. Justru 

ketidakmampuan seorang anak untuk mengekspresikan dorongan agresi pada 

situasi-situasi tertentu merupakan indikasi adanya permasalahan perkembangan 

pada dirinya. Mungkin itu merupakan akibat dari mekanisme hambatan yang 

berlebihan, yang secara psikologis tidak terlalu sehat untuk perkembangan 

selanjutnya. 

 

Agresivitas yang tidak wajar. Namun ada kecenderungan agresivitas 

yang bersifat menetap pada anak tertentu. Secara umum kecenderungan ini 

menandakan kepribadian yang agresif. Ini merupakan perkembangan kepribadian. 
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Dampak negatif pada diri sendiri dan pada lingkungan cukup serius. Misalnya 

gangguan pada proses belajar di TK. Deteksi permasalahan perkembangan ketika 

anak masih di TK mungkin merupakan deteksi dini yang bermanfaat untuk 

langkah-langkah intervensi. 

 

Fenomena lain yang perlu dicermati adalah perbedaan kecenderungan 

antara laki-laki dan perempuan. Sikap agresif dominasi terjadi pada anak laki-laki 

dibandingkan anak perempuan, hal ini berkaitan erat dengan pandangan anak laki-

laki tidak boleh cengeng atau menangis. Merasa pelampiasan emosinya dibatasi 

maka anak laki-laki mengalihkannya dengan perilaku agresif. 

 

Contoh-contoh dari bentuk agresivitas di atas umum ditemukan di TK. 

Bentuk-bentuk agresivitas ini perlu dicermati pada anak sejak usia ini karena 

secara potensial dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan perilaku pada 

tahap selanjutnya.   TK merupakan arena yang tepat di luar lingkungan keluarga 

untuk mendeteksi dini pada perilaku agresif ini karena TK merupakan lingkungan 

sosial pertama bagi anak. 

 

2. Penyebab Agresivitas 

 Berbagai faktor dapat menjadi penyebab agresivitas, baik faktor eksternal 

maupun internal. Diantara faktor internal tersebut adalah faktor biologis. Faktor-

faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi (Davidoff, 1991) tersebut 

adalah : 
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a. Gen, merupakan faktor yang tampaknya berpengaruh pada 

pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. Dari 

penelitian yang dilakukan terhadap binatang, mulai dari yang sulit 

sampai yang paling mudah dipancing amarahnya, faktor keturunan 

tampaknya membuat hewan jantan yang berasal dari berbagai jenis 

lebih mudah marah dibandingkan betinanya. 

 

b. Sistem otak, yang tidak terlibat dalam agresi ternyata dapat 

memperkuat atau memperlambat sirkuit neural yang mengendalikan 

agresi. Pada hewan secara sederhana, marah dapat dihambat atau 

ditingkatkan dengan merangsang sistem limbik (daerah yang 

menimbulkan kenikmatan pada manusia) sehingga muncul hubungan 

timbal-balik antara kenikmatan dan kekejaman. Prescott (dalam 

Davidoff, 1991) menyatakan bahwa orang yang berorientasi pada 

kenikmatan akan sedikit melakukan agresi sedangkan orang yang 

pernah mengalami kesenangan, kegembiraan, atau santai cenderung 

untuk melakukan kekejaman atau penghancuran. Prescott yakin bahwa 

keinginan yang kuat untuk menghancurkan disebabkan oleh 

ketidakmampuan untuk menikmati sesuatu hal yang disebabkan cedera 

otak karena kurangnya rangsangan sewaktu bayi. 

 

c. Kimia darah. Kimia darah (khususnya hormon seks yang sebagian 

ditemukan pada faktor keturunan) juga dapat  mempengaruhi perilaku 
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agresi. Dalam suatu eksperimen, seorang ilmuwan menyuntikkan 

hormon testoteron pada tikus dan beberapa hewan lain (testoteron 

merupakan hormon androgen utama yang memberikan ciri kelamin 

jantan) maka tikus-tikus tersebut berkelahi semakin sering dan 

semakin kuat. Sewaktu testoteron dikurangi, hewan tersebut menjadi 

lembut. Kenyataan menunjukkan bahwa anak banteng jantan yang 

sudah dikebiri  akan menjadi jinak. Sedangkan pada wanita yang 

sedang mengalami masa haid kadar hormon kewanitaan yaitu estrogen 

dan progesteron menurun jumlahnya akibatnya banyak wanita 

melaporkan bahwa perasaan mereka mudah tersinggung tegang dan 

bermusuhan. Selain itu banyak wanita yang lebih bertindak agresi pada 

saat berlangsungnya siklus haid.  

 

Adapun faktor eksternal penyebab agresivitas adalah lingkungan.  Faktor-faktor 

lingkungan tersebut meliputi : 

 

a.   Kemiskinan 

 Bila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka 

perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan  (Byod 

McCendless dalam Davidoff, 1991). Hal ini dapat dilihat dan dialami 

dalam kehidupan sehari-hari apalagi di kota-kota besar, di perempatan 

jalan, dalam antrian lampu merah (traffic light) dimana biasanya 

pengendara didatangi pengamen cilik atau pengemis yang jumlahnya 
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lebih dari satu orang dan berdatangan silih berganti. Bila salah satu 

dari mereka diberi uang maka bersiap-siaplah menerima serbuan anak 

lain untuk meminta juga bagiannya, dan akan timbul resiko mereka 

mencaci maki dan bahkan ada yang berani memukul kendaraan jika 

tidak diberi uang, terlebih bila mereka tahu jumlah uang yang 

diberikan pada temannya cukup besar. Bahkan kadang tidak segan 

menyerang temannya yang telah diberi uang. Terjadinya perkelahian di 

pemukiman kumuh, misalnya ada pemabuk yang  memukuli istrinya 

karena tidak diberi uang untuk membeli minuman, maka pada saat 

yang bersamaan anak-anak dengan mudah dapat melihat model agresi 

secara langsung (modelling). Model agresi ini seringkali diadopsi 

anak-anak sebagai model pertahanan diri dan mempertahankan hidup. 

Dalam situasi-situasi yang kritis bagi pertahanan hidupnya dengan 

ditambah daya nalar yang belum berkembang optimal, anak-anak 

seringkali dengan gampang bertindak agresi, misalnya dengan 

memukul, berteriak, mendorong dan sebagainya. Hal ini sangat  

menyedihkan karena amat banyak anak-anak usia TK  yang terjaring 

dalan perilaku agresivitas karena kemiskinan, dan jika kemiskinan ini 

semakin berlarut-larut maka ini berarti potensi meledaknya tingkat 

agresi semakin tinggi dan kesulitan mengatasinya pun akan lebih 

kompleks. 
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b.    Anonimitas 

 Daerah perkotaan yang masuk dalam kategori kota-kota besar, 

menyajikan berbagai suara, cahaya, dan bermacam-macam informasi 

yang besarnya sangat luar biasa. Orang secara otomatis cenderung 

berusaha untuk beradaptasi dengan melakukan penyesuaian diri 

terhadap rangsangan yang berlebihan tersebut. Terlalu banyak 

rangsangan indra dan kognitif membuat dunia menjadi sangat 

impersonal, artinya antara satu orang dengan orang lain tidak lagi 

saling mengenal dan mengetahui secara baik. Lebih jauh lagi, setiap 

individu cenderung menjadi anonim (tidak mempunyai identitas diri). 

Bila seseorang merasa anonim ia cenderung berperilaku sendiri-

sendiri, karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma-norma 

masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain. 

 

c.   Suhu udara yang panas 

 Bila diperhatikan dengan seksama tawuran yang banyak terjadi 

seringkali terjadi pada siang hari di terik panas matahari, tetapi bila 

musim hujan tidak ada peristiwa tersebut, begitu juga dengan aksi-aksi 

demonstrasi yang berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan 

yang biasa terjadi pada cuaca yang terik dan panas. Tetapi bila hari 

diguyur hujan, aksi tersebut juga menjadi sepi. Hal ini sesuai dengan 



 

 

131 

pandangan bahwa suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak 

terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. 

 

d.    Meniru (Modelling) 

 Secara spesifik selain faktor internal dan eksternal di atas, masih ada 

faktor lain yang justru tingkat pemicunya dalam beberapa penelitian 

dianggap sangat tinggi yaitu adanya peran belajar model kekerasan 

melalui suguhan dan fasilitas media komunikasi dan informasi yang 

berkembang dengan begitu pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada 

saat ini anak-anak dan remaja banyak belajar  menyaksikan adegan 

kekerasan melalui televisi dan permainan yang bertema kekerasan. 

Acara-acara yang menampilkan adegan kekerasan hampir setiap saat 

dapat ditemui dalam tontonan yang disajikan televisi mulai dari film 

kartun, sinetron sampai film laga. Walaupun pembawa acara berulang 

kali mengingatkan penonton untuk tidak mencontoh apa yang mereka 

saksikan, namun diyakini bahwa tontonan tersebut akan berpengaruh 

bagi perkembangan jiwa penontonnya. Di Indonesia kekerasan yang 

disaksikan di televisi tidak hanya terjadi pada film saja. Kekerasan 

dapat juga disaksikan setiap hari dalam siaran berita, dari stasiun TV 

swasta maupun TVRI. Berita-berita kriminal di televisi sudaa tampak 

begitu vulgar, sehingga dikhawatirkan memberikan dampak buruk bagi 

perkembangan psikologis anak maupun remaja. Berkowitz (1993) 

berpendapat bahwa kekerasan dalam berita televisi dapat berpengaruh 
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bagi penontonnya untuk menjadi lebih agresif. Berkowitz juga 

mengatakan bahwa kekerasan yang realistik atau nyata akan 

menghasilkan agresi di kemudian hari, apalagi bila adegan tersebut 

ditampilkan secara jelas dan hidup sehingga menarik perhatian penuh 

dari penontonnya. Pendapat ini sesuai dengan yang diutarakan 

Davidoff (1991) yang mengatakan bahwa menyaksikan perkelahian 

dan pembunuhan meskipun sedikit pasti akan menimbulkan 

rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan 

tersebut. Model pahlawan di film-film seringkali mendapat imbalan 

setelah mereka melakukan tindak kekerasan. Hal ini sudah barang 

tentu membuat penonton akan semakin mendapat penguatan bahwa hal 

tersebut merupakan hal yang menyenangkan dan dapat dijadikan 

sebagai suatu sistem nilai bagi dirinya. Dengan menyaksikan adegan 

kekerasan tersebut terjadi proses belajar peran model kekerasan dan 

hal ini menjadi sangat efektif untuk terciptanya perilaku agresif. 

Kondisi semacam ini lebih diperparah lagi dengan jam tayang yang 

tidak ada aturan dan batasannya serta pengklasifikasian usia layak 

tonton. Sementara tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi 

penonton setia acara-acara tersebut adalah anak usia TK yang dalam 

perkembangannya amat rentan untuk meniru. Dalam suatu penelitian  

Aletha Stein (Davidoff, 1991) dikemukakan bahwa anak-anak yang 

memiliki kadar agresi di atas normal akan lebih cenderung berlaku 

agresif, mereka akan bertindak keras terhadap sesama anak lain setelah 



 

 

133 

menyaksikan adegan kekerasan dan meningkatkan agresi dalam 

kehidupan sehari-hari, dan ada kemungkinan efek ini sifatnya 

meningkat dan menetap. Selain model dari yang disaksikan di televisi, 

belajar model juga dapat berlangsung secara langsung dalam 

kehidupan sehari-hari. Bila seorang yang sering menyaksikan tawuran 

di jalan, mereka secara langsung menyaksikan kebanggaan orang yang 

melakukan agresi secara langsung. Atau dalam kehidupan bila terbiasa 

di lingkungan rumah menyaksikan peristiwa perkelahian antar orang 

tua, ayah dan ibu yang sering cekcok dan peristiwa yang sejenisnya, 

semua itu dapat memperkuat perilaku agresi yang ternyata sangat 

efektif bagi dirinya. Model kekerasan juga seringkali ditampilkan 

dalam bentuk mainan yang dijual di toko-toko. Seringkali orang tua 

tidak terlalu perduli dengan mainan apa yang diminta anak yang 

penting anaknya senang dan tidak menangis lagi. Sebenarnya 

permainan-permainan sangat efektif dalam memperkuat perilaku 

agresif anak dimasa-masa akan datang. Permainan-permainan yang 

mengandung unsur kekerasan yang dapat ditemui di pasaran seperti, 

pistol-pistolan, pedang, model mainan perang-perangan; bahkan ada 

mainan yang dengan model goiletine (alat penggal kepala sebagai 

hukuman mati di Perancis zaman dulu). Mainan kekerasan ini dapat 

mempengaruhi anak karena memberikan informasi bahwa kekerasan 

(agresi) adalah sesuatu yang menyenangkan. Permainan lain yang 

sangat efektif juga dalam memicu agresi adalah permainan dalam 
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video game atau play station yang juga banyak menyajikan bentuk-

bentuk kekerasan sebagai suatu permainan yang mengasyikkan.   

Ada banyak faktor yang bisa memicu agresivitas anak. Faktor-faktor 

tersebut mungkin bersumber dari dalam diri anak itu sendiri maupun dari 

lingkungan sekitarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. Penanganan 

yang tepat terhadap faktor penyebab pada umumnya akan mengurangi perilaku 

agresif anak secara signifikan. Karena itu sangat penting bagi pendidik TK untuk 

mampu mengenali sumber permasalahan secara tepat sebelum merencanakan 

tindakan apa yang akan dilakukan. Berikut ini lebih khusus diuraikan secara 

ringkas sumber-sumber permasalahan yang mungkin memicu agresivitas anak. 

 

a. Kemampuan berbicara belum lancar. Sebagaimana orang dewasa, 

anak memiliki keinginan untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya melalui bahasa. Namun seringkali itu terhambat oleh 

keterampilan berbicara yang belum sepenuhnya dikuasai. Kemampuan 

atau keterampilan anak berbicara belum tercapai dengan baik, 

menyebabkan anak dalam menyampaikan keinginan atau perasaannya 

tarhalang oleh bahasa yang belum jelas. Disisi lain orang tua atau 

pendidik tidak memahami apa sesungguhnya yang diinginkan anak. 

 

b. Energi anak berlebihan. Energi yang dimiliki anak tidak seimbang 

dengan aktivitas yang dilakukannya. Apabila anak lebih banyak 

dilarang untuk melakukan aktivitas sementara energinya masih tetap 
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ada dan anak tidak tahu cara menyalurkannya, akan berakibat ia 

berperilaku yang agresif seperti memukul, menendang, berteriak-

teriak atau mencari lawan berkelahi dan perilaku agresif lainnya. 

 

c. Peniruan. Faktor lingkup sosial dan situasional anak adalah stimulus 

pembentuk agresi (Koeswara, 1988). Semua perilaku tidak terkecuali 

agresif merupakan hasil dari proses belajar dari lingkungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Bhawono, 1995). Diantara 

proses belajar dari lingkungan adalah proses imitasi atau peniruan 

disebut juga modelling. Peniruan tidak dilakukan pada semua orang 

tetapi terhadap figur-figur tertentu seperti kakak, ayah, ibu atau teman 

bermain yang memiliki perilaku agresif (Sears dkk, 1991). Selain 

figur-figur tersebut, televisi juga merupakan contoh yang dapat 

mengajarkan perilaku agresif dari tayangan-tayangan agresif yang 

disajikan (Seifer, 2003). Misalnya tayangan film kekerasan, kriminal 

(Gelfand, 1975). Dari film-film dan tayangan lainnya yang 

mengandung unsur agresifitas, anak akan cenderung meniru model 

yang disaksikannya ditelevisi dan menjadi pemicu meningkatnya 

perilaku agresif (Eron dan Huesmann dalam Chen, 1994). 

 

d. Merasa Terluka. Perasaan anak yang terluka entah karena kesal, 

marah, kecewa, sedih dan ia tidak tahu bagaimana cara yang 
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semestinya untuk mengungkapkan perasaan-perasaan itu, maka ia 

melampiaskannya dengan perilaku yang agresif. 

 

e. Mencari Perhatian. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari 

orang-orang disekelilingnya akan terus mencari perhatian. Kadang 

anak yang diberi sebutan “nakal” langsung mendapat perlakuan 

khusus baik oleh pendidik maupun orangtuanya sedemikian rupa. 

Sementara anak yang berbuat baik justru tidak mendapat perhatian. 

Maka ia akan menjadi anak yang nakal alias berbuat agresif untuk 

memperoleh perhatian dari orang tuanya atau pendidiknya seperti 

anak lainnya, sekalipun perhatian itu berwujud marah dan nasehat 

panjang lebar. 

 

3.  Gejala-gejala yang Tampak 

 Agresivitas anak berbentuk tindakan kekerasan secara fisik dan ekspresi 

verbal yang keras, dan ekspresi wajah serta gerakan-gerakan yang bersifat 

mengancam atau menumbuhkan perasaan tidak enak. Di lingkungan dan dalam 

proses interaksi di TK, perilaku agresif dapat muncul secara sepihak dari si anak, 

ataupun dalam konteks perilaku interaktif antara dua anak atau lebih. Bagian 

berikut ini menguraikan unsur-unsur perilaku agresif yang penting untuk 

diperhatikan. 

Agresivitas paling jelas terlihat dalam perkelahian antar anak TK, 

sekalipun peristiwa perkelahian sebenarnya sangat jarang diamati pada anak-anak 
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TK. Hal yang lebih umum dilihat adalah tindakan-tindakan yang bersifat 

provokatif atau memicu timbulnya perilaku, misalnya memukul, mencubit, 

mencakar, menggigit, mendorong, dan menjambak. Tindakan-tindakan provokatif 

ini mungkin berlanjut ke perkelahian. Namun, yang lebih sering muncul adalah 

salah satu pihak mengadukan siapa yang menyebabkan perilaku tersebut muncul  

kepada pendidik TK. 

 

Agresi yang bersumber pada perasaan frustrasi atau kemarahan mungkin 

muncul dalam bentuk ekspresi verbal, misalnya berteriak-teriak atau menjerit-

jerit. Sebuah contoh adalah seorang anak yang ingin dibelikan jajanan es, namun 

si ibu menolaknya. Tindakan yang mula-mula muncul dari si anak adalah 

penolakan untuk masuk ke kelas. Mula-mula ia menarik-narik baju ibunya yang 

tidak memberi respon, kemudian ia menjerit seraya menggigit tangannya dan 

memukul-mukul ibunya. Mungkin berlanjut pada melemparkan tas sekolah atau 

barang lain yang dapat diraihnya. 

 

Agresivitas sering muncul dalam konteks bermain bersama. Sebagai 

contoh, perilaku agresif pada anak terlihat saat anak-anak bermain puzzle 

bersama-sama. Tiba-tiba seorang anak merebut puzzle bagian temannya kemudian 

membanting dan menginjak-injaknya. Ini mungkin karena salah satu merasa 

bahwa mainan anak lain lebih menarik.  
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Agresivitas verbal. Mengumpat dengan kata-kata kasar dan kotor ataupun 

memanggil panggilan yang buruk kepada temannya, misalnya, si jelek, si kurus, 

atau si bodoh. Bagi anak yang memahami arti dari kata-kata tersebut, maka akan 

merasa tidak senang bahkan akan memberi tindakan balasan . 

 

Salah satu jenis agresivitas yang penting mendapatkan perhatian adalah 

perilaku menyakiti binatang atau merusak tanam-tanaman. Ada kecenderungan 

pada anak-anak tertentu selalu menyakiti binatang, misalnya dengan menendang, 

melempar dengan kayu, batu, ataupun dengan memukulnya. Perilaku yang 

merusak tanaman adalah mencabut tanaman tersebut, menginjak-injak, 

mematahkan dahan, merusak daun, bunga. Hal ini mungkin berlatar belakang dari 

kehidupan keluarganya yang tidak menanamkan rasa sayang kepada binatang 

maupun tumbuhan, sehingga anak tidak memahami arti penting keberadaan 

binatang maupun tumbuhan bagi manusia. 

  

Secara ringkas, wujud agresivitas anak TK sangat bervariasi. Perilaku 

yang umum ditemukan adalah kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, 

mencakar, menggigit, mendorong, dan menjambak. Selain itu anak mungkin 

berteriak-teriak dan menjerit-jerit, kemudian melempar atau membanting mainan 

atau barang lainnya, menyakiti binatang atau merusak tanam-tanaman, dan 

mengumpat dengan kata-kata kotor. 
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4. Pengaruh Agresivitas Terhadap Perkembangan Anak 

 Secara umum agresivitas adalah permasalahan perilaku yang bersifat 

tampak, tidak sebagaimana permasalahan internal seperti kecemasan atau 

perasaan malu. Karenanya agresivitas memiliki dampak sosial yang luas. 

Agresivitas seorang anak bisa berpengaruh terhadap situasi sosial di 

lingkungannya. Di sisi lain, tanggapan  lingkungan atas agresivitas juga bersifat 

langsung dan mungkin sangat berpengaruh terhadap diri anak.  

 

Jika perilaku agresif ini tidak segera ditangani dan mendapat perhatian 

dari orangtua maupun pendidiknya, maka akan berpeluang besar menjadi perilaku 

yang persistent atau menetap. Di lingkungan sekolah anak agresif cenderung 

ditakuti dan dijauhi teman-temannya dan ini dapat menimbulkan masalah baru 

karena anak terisolir dari lingkungan disekelilingnya. Perilaku agresif yang 

dibiarkan begitu saja, pada saatnya remaja nanti akan menjadi juvenile deliquence 

yaitu perilaku khas kenakalan remaja. Dengan demikian, perilaku agresif dari 

sejak anak berusia dini amat berpengaruh pada perkembangan-perkembangan 

anak selanjutnya. 

 

 

5. Intervensi  

a. Mengajarkan pada semua anak tentang keterampilan sosial untuk 

berhubungan dengan orang lain. 
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b. Menciptakan lingkungan sekolah yang menekan tingkat frustrasi 

atau tekanan pada anak, pemaksaan, situasi dimana anak harus 

menunggu, diam atau ribut lebih dari 2 menit. 

c. Menggunakan program kegiatan belajar dengan metode 

mendongeng, role play, dan sosiodrama yang menggunakan boneka 

untuk mengajari tentang pemecahan masalah tanpa kekerasan fisik 

atau emosional. 

d. Memberikan kesempatan yang banyak bagi anak-anak untuk 

mengekspresikan keinginan dan kekuatannya dengan cara-cara 

tertentu, misalnya dengan memberikan pilihan-pilihan kegiatan 

yang dapat mengurangi frustrasi yang dapat mendorong agresivitas 

anak. 

e. Bagi anak-anak yang terus memukul atau agresif tekankan bahwa 

hal tersebut sangat mengganggu atau menyakiti anak lain, gunakan 

kalimat seperti, „kamu harus memberitahu yang lain apabila kamu 

menginginkan sesuatu. Jika teman-temanmu tidak mau 

mendengarkan, maka mintalah bantuan kepada guru.“ 

f. Bila perilaku agresif anak berkurang, segera diberi umpan balik 

berupa pujian atau dengan kata-kata yang mendorong ia akan terus 

mengurangi perbuatan agresifnya. Nyatakan dengan perasaan 

senang dan bangga akan perbuatannya. 

g. Bagi anak yang cenderung menjadi korban dari anak-anak yang 

agresif, maka ajarkanlah keterampilan yang dibutuhkan untuk 
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membela diri, misalnya dengan menghindar dari anak-anak yang 

berperilaku agresif  atau meminta bantuan kepada pendidik bila 

merasa dirinya takut atau terancam.  
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BAB V 

KECEMASAN 

 

1. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan (anxiety) menunjuk kepada keadaan emosi yang tidak 

menyenangkan, yang meliputi interpretasi subyektif dan arousal atau rangsangan 

fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, berkeringat 

dingin (Ollendick, 1985). Secara definitif, kecemasan adalah reaksi emosional 

yang umum dan nampaknya tidak berhubungan dengan keadaan atau stimulus 

tertentu. Cattell & Scheier (www.iqeq. 2003) menggambarkan kecemasan sebagai 

reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu, yang dirasakan sebagai 

suatu ancaman. 

 Pada umumnya kecemasan pada anak berangsur-angsur akan berkurang 

seiring bertambahnya usia anak. Namun ada kecemasan yang sering terjadi pada 

anak yaitu  separation anxiety disorders (SAD) yaitu kecemasan karena 

perpisahan. 

 

2.  Penyebab Kecemasan 

Kecemasan dialami anak khususnya pada usia TK banyak terjadi 

disebabkan beberapa hal seperti berikut ini : 

a. Orang tua yang terlalu melindungi. Perhatian orang tua yang 

berlebihan menimbulkan kecemasan bagi anak, jika ia harus 
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melakukan sesuatu tanpa orang tuanya. Perhatian dan perlindungan 

yang berlebihan memunculkan perasaan takut, was-was, rasa bersalah  

dan sebagainya jika tidak ada orang tua disisinya. Hal ini pun akan 

menimbulkan ketakutan pada anak untuk berpisah dengan orang 

tuanya. 

 

b. Aturan kedisiplinan yang berlebihan. Kedisiplinan yang diterapkan 

orang tua atau pendidik secara berlebihan menimbulkan perasaan 

cemas dan takut pada anak. Gambaran kedisiplinan yang 

menimbulkan ketakutan pada anak menyebabkan anak dalam kelas 

menjadi tidak percaya diri, takut mendapat hukuman, mengalami 

ketegangan, atau takut gagal. Aturan kedisiplinan yang terlalu 

menuntut anak sesuai dengan aturan yang ditetapkan menjadikan anak 

tidak mampu mengekspresikan keinginannya berganti dengan 

ketakutan atau kecemasan akan sanksi dari aturan tersebut. 

 

c. Kemandirian yang belum terbiasa. Anak yang belum terbiasa hidup 

mandiri amat rentan terhadap kecemasan. Ketakutan saat sendirian, 

selalu ditunggui ibu saat sekolah, ingin selalu bersama orang lain, 

kecemasan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, kecemasan 

diberi tugas atau pertanyaan yang belum bisa, atau kecemasan tinggi 

saat belum dijemput. 
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d. Sosialisasi anak yang kurang. Anak yang kehidupannya hanya 

sebatas rumah, menimbulkan masalah dalam bersosialisasi. Saat 

keluar rumah anak tidak mampu bergaul dengan orang lain. Ada 

perasaan cemas bertemu dengan orang yang baru dikenal atau asing 

baginya, tidak memiliki teman, takut berbicara dengan orang lain, 

cemas apabila melakukan kesalahan sehingga ia dibenci atau 

ditinggal. 

 

e. Takut karena cuaca. Perubahan cuaca atau munculnya gejala alam 

seperti petir atau keadaan yang sangat mendung seringkali membuat 

anak menjadi cemas. Anak pada usia TK ini cenderung cemas yang 

ditunjukkan dengan rasa takut  dengan situasi yang cenderung gelap 

atau bunyi yang tiba-tiba terjadi. 

 

3.  Gejala-Gejala Yang Tampak  

Gejala kecemasan yang tampak pada anak dapat dilihat saat : 

a. Anak diberi tugas atau pertanyaan yang belum mampu ia jawab. 

b. Tangis yang tidak dapat diredakan karena cemas belum ada jemputan. 

c. Cemas atau takut berpisah dengan orangtua atau pengasuh yang dekat 

dengannya. 

d. Tidak ingin sendiri 
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e. Tidak mudah bergaul dengan orang yang baru dikenal atau asing 

baginya. 

f. Ketakutan yang berlebihan pada orang yang berperawakan besar dan 

tampang “menakutkan”. 

g. Lebih banyak tergesa-gesa dan kurang kontrol diri. 

h. Tidak ingin berangkat ke sekolah tanpa ditemani. 

i. Manifestasi kecemasan juga dapat dilihat pada, keseringan BAK atau 

buang air kecil, sakit perut, atau tidak tenang dalam kelas 

 

4.  Pengaruh Kecemasan Terhadap Perkembangan Anak 

Kecemasan yang dialami anak mempengaruhi proses belajarnya di dalam 

kelas. Termasuk apabila anak cemas berpisah dengan orangtua atau pengasuhnya 

akan menyebabkan anak tidak dapat beraktivitas dengan baik. Anak tersebut akan  

merasa gugup dan merasa tidak aman, serta  tidak memiliki teman sebab 

dibayangi ketakutan pada orang lain selain yang memang lekat dengannya. Jika 

kecemasan ini dibiarkan dan berlanjut sampai besar, maka ia akan menjadi pribadi 

yang kurang percaya diri, tidak bisa mandiri, tidak mampu menemukan 

pemecahan masalah, atau menjadi anak yang selalu bergantung dengan orang lain. 

 

Adapun beberapa contoh  perasaan cemas yang sering muncul di lingkungan 

TK, yaitu: 

a Muncul perasaan cemas bertemu dengan orang yang baru 

dikenalnya saat baru masuk sekolah sehingga ia harus ditunggu 
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oleh ibu atau pengasuhnya. Perasaan cemas ini muncul karena anak 

masih merasa tidak aman dengan lingkungan yang baru dikenalnya.  

a. Anak merasa cemas jika pendidik jauh dari dirinya. 

b. Menangis karena cemas saat jemputannya belum datang 

c. Cemas karena adanya teman yang ditakutinya. Hal ini disebabkan 

mungkin anak pernah mendapat perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari temannya tersebut, sehingga muncul 

kecemasan seandainya perlakuan tersebut akan berulang kembali. 

d. Cemas melakukan suatu aktivitas karena adanya rasa tidak percaya 

diri  ataupun merasa terpaksa melakukannya.  

 

5. Intervensi  

Anak akan merasa aman atau tidak cemas jika kecemasan diperhatikan dan 

tidak disalahkan, ada beberapa hal yang apat dilakukan pendidik untuk 

menghadapi anak yang sangat cemas : 

a. Mencari sumber yang membuat anak cemas 

b. Mencoba untuk mengalihkan perhatian anak dari hal-hal yang 

membuatnya cemas. 

c. Tidak mendesak anak untuk menjelaskan, bila anak tersebut sedang 

merasakan rasa cemasnya. Pendidik mencoba menenangkannya 

dengan memeluk dan membawanya ke ruang lain, agar tidak menjadi 

bahan ejekan atau tontonan teman-temannya.  
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d. Mengajak anak untuk berbicara tentang sumber kecemasan yang 

dialaminya dengan kata-kata yang menenangkan dan membuat ia 

merasa aman. 

e. Melakukan program-program kegiatan yang menyenangkan seperti 

membacakan cerita, mendengarkan musik, menggambar ketika anak 

merasa cemas. 

f. Membiasakan anak mengekspresikan apa yang dirasakannya dalam 

bentuk kata-kata. 

g. Memberikan umpan balik atau pujian bila ia anak berhasil 

mengungkapkan rasa cemasnya, misalnya dengan mengatakan, “Ibu 

senang mendengarkan apa yang kamu ucapkan, selanjutnya ibu akan 

bicara tentang apa yang kamu rasakan“. Setelah itu pendidik dapat 

menjelaskan tentang penyebab kecemasan anak yang sebenarnya 

tidak perlu dikhawatirkan. Tentunya dalam hal ini menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami dan memberikan ilustrasi sambil anak 

diajak berdialog.  

h. Membuat program kegiatan yang memuat pesan bahwa sumber 

kecemasan anak itu tidak perlu ditakuti. 
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BAB VI 

TEMPER TANTRUM 

 

1. Pengertian Temper Tantrum 

Suatu kewajaran apabila apabila anak usia 4 tahun mudah meledak atau 

“ngambek”, sebab ia sudah mampu mengekspresikan kemarahan,kekecewaan atau 

kecemasannya. Tetapi perilaku seperti itu tidak boleh dibiarkan berlanjut hingga 

usia dewasanya, sebab perilaku tersebut dapat menetap dan menjadi senjata bagi 

anak untuk dituruti atau dipenuhi keinginan-keinginannya. 

 

 Suatu saat seorang ibu ke pasar bersama anaknya yang duduk di  TK.  

Melihat begitu banyak mainan atau makanan, sang anak minta dibelikan. Namun 

permintaan itu tidak dipenuhi ibunya. Tanpa diduga anak itu menangis sekeras 

kerasnya sambil berguling-guling dilantai pasar bahkan menjerit-jerit. Ibunya 

berusaha membujuknya namun anak tersebut semakin menjadi-jadi. Semua mata 

tertuju pada sang ibu dan anaknya. Atau kejadian yang terjadi disekolah yaitu 

seringkali terjadi ketika anak tidak mendapatkan mainan yang diinginkannya atau 

direbut anak lain, anak tersebut akan menjerit dan menangis tiada henti dengan 

memecahkan barang ataupun berguling-guling di lantai. Para pendidik berusaha 

membujuk dan menenangkannya, namun perilaku mengamuk tidak juga mereda. 

 

 Peristiwa anak yang menangis, menjerit-jerit dan bergulingan di lantai 

itulah yang disebut temper tantrum. Temper Tantrum adalah suatu letupan 
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amarah anak yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negativistik 

atau penolakan. Perilaku ini seringkali disertai dengan tingkah seperti menangis 

dengan keras, berguling-guling di lantai, menjerit, melempar barang, memukul-

mukul, menendang, dan sebagainya. Bahkan pada anak yang lebih kecil, bahkan 

ada yang diiringi pula dengan muntah atau kencing di celana. 

 

2. Penyebab Temper Tantrum 

Temper Tantrum ini bisa terjadi disebabkan karena anak belum mampu 

mengontrol emosinya dan mengungkapkan amarahnya secara tepat. Tentu saja hal 

ini akan bertambah parah jika orang tua atau pendidik tidak mengerti apa yang 

sedang terjadi pada anaknya. Reaksi yang muncul dari orangtua maupun pendidik 

yang tidak memahami ini adalah tidak bisa mengendalikan emosinya karena malu, 

jengkel, kesal dan merasa bingung menghadapi perilaku anak.  

 

Beberapa ahli  menyebutkan penyebab temper tantrum yang paling umum 

terjadi pada anak karena beberapa hal, yaitu :  

a. Kelelahan. Aktivitas motorik anak seringkali kurang disadari sebagai 

pemicu timbulnya temper tantrum. Dalam keadaan lelah, seringkali 

anak merespon segala sesuatu dengan menolak, sehingga 

menyebabkan kejengkelan orang disekitarnya. Kejengkelan ini 

terkadang membuat respon yang tidak tepat terhadap anak, sehingga 

anak semakin mengamuk dan tidak mengerti apa yang diinginkannya.  
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b. Frustrasi karena adanya keinginannya yang tidak terpenuhi atau 

usahanya yang dirasa tidak pernah berhasil baik. 

 

c. Lapar. Perut yang kosong sering memicu rasa emosi yang tinggi pada 

anak. Lambung yang kosong seringkali menyebabkan anak cepat 

merasa mual dan tidak enak badan. 

 

d. Sakit. Seperti halnya lapar, rasa sakit pada anak seringkali 

menyebabkan anak mengamuk karena ia sendiri juga terkadang 

bingung dengan apa yang dirasakannya. Pada usia TK ini tidak semua 

anak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan, anak hanya merasakan 

bahwa ia merasa tidak enak untuk beraktivitas, sehingga respon yang 

ada seringkali tidak tepat. 

 

e. Kemarahan. Kemarahan yang menyebabkan anak ngamuk ini dapat 

terjadi karena beberapa hal, misalnya tidak terpenuhi keinginannya, 

mainannya diambil, atau sikap yang memaksanya melakukan sesuatu. 

 

f. Kecemburuan. Salah satu ciri khas sifat yang menonjol pada anak 

usia TK adalah keinginannya untuk sama dengan teman-temannya 

yang lain, terutama dalam hal kebendaan, misalnya mainan, tas, 
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sepatu, ataupun baju. Rasa cemburu atau iri inilah yang  terkadang 

muncul dalam mendorong anak untuk memaksa meminta sesuatu 

kepada orang tua atau orang dewasa disekitarnya tanpa bisa melihat 

kondisi atau keadaan yang ada. 

 

g. Perubahan dalam rutinitas. Adanya perbedaan aturan ataupun 

kegiatan yang dilakukan seringkali anak merasa tidak menyukai 

perubahan tersebut. Misalnya, pola asuh yang diterapkan dirumah 

serba membolehkannya melakukan segala sesuatu dan keinginannya 

selalu terpenuhi, namun di situasi disekolah sangatlah berbeda. 

Keadaan ini juga  menjadikan anak merasa jengkel dan tidak senang 

dengan perubahan yang dialami apalagi anak dipaksa untuk menjalani 

perubahan ini secara mendadak tanpa adanya proses belajar atau 

memahami terlebih dahulu. 

 

h. Tekanan dirumah dan disekolah. Daya menjelajah atau eksplorasi 

anak pada usia ini sangat tinggi. Keingintahuan dan kebebasan 

memilih apa yang dilakukannya merupakan hal yang menyenangkan 

baginya. Saat ini anak mulai ingin menunjukkan bahwa ia bisa 

melakukan beberapa hal sesukanya, namun seringkali hal ini 

terhambat karena ketidakpahaman orang disekitarnya. Keinginan 

orangtua atau pendidik seringkali bertentangan dengan potensi dan 

minat anak. Anak dipaksa melakukan segala sesuatu untuk mengikuti 
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kemauan orangtua atau pendidik agar terlihat sama dengan anak yang 

lain, padahal hal ini tentulah tidak benar karena masing-masing anak 

mempunyai cara dan potensi yang tingkat dan ragamnya tidak bisa 

disamakan satu dengan yang lain. 

 

Berikut ini beberapa contoh penjabaran penyebab konkrit terjadinya 

temper tantrum pada anak : 

a. Anak merasa bahwa ia tidak mampu melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sebagai contoh, anak yang lagi 

asyik bermain dengan mainannya, tiba-tiba direbut oleh temannya dan ia 

tidak dapat mengambil kembali mainan tersebut. 

b. Anak yang terlalu lelah, sehingga mudah kesal dan tidak bisa 

mengendalikan emosinya.  

c. Anak gagal melakukan sesuatu, sehingga anak marah dan tidak mampu 

mengendalikannya. Hal ini akan semakin parah jika anak merasakan 

bahwa orang tuanya selalu membandingkannya dengan orang lain, atau 

orang tua memiliki tuntutan yang tinggi pada anaknya.  

d. Jika anak menginginkan sesuatu, selalu ditolak dan dimarahi. Sementara 

pendidik dirasakan oleh anak  sering memaksa untuk melakukan sesuatu di 

saat dia sedang tidak ingin mengerjakan hal itu, misalnya untuk 

mengerjakan suatu tugas . Mungkin orang tua tidak mengira bahwa hal ini 

akan menjadi masalah pada si anak di kemudian hari. Si anak akan merasa 
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bahwa ia tidak akan mampu dan tidak berani melawan kehendak orang 

tuanya, sementara dia sendiri harus selalu menuruti perintah orang tuanya. 

Ini konflik yang akan merusak emosi si anak. Akibatnya emosi anak 

meledak.  

e. Pada anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya, 

Anak merasa putus asa untuk mengungkapkan maksudnya pada sekitarnya, 

sementara lingkungan tersebut dirasa tidak cukup mengerti maksudnya.  

f. Hal yang paling sering terjadi adalah karena anak mencontoh tindakan 

penyaluran amarah yang salah dari ayah atau ibunya, ataupun media 

elektronik. Anak memahami bahwa jika ia marah, ia dapat berlaku seperti 

yang ia lihat, misalnya dengan mengamuk, melempar barang,  menendang 

dan lain sebagainya. 

 

3.  Gejala-gejala yang Tampak 

 Mengetahui lebih awal masalah temper tantrum yang terjadi pada anak 

sangat membantu dalam menanganinya. Untuk mengetahui apakah anak 

mengalami temper tantrum, maka harus diketahui gejala-gejala temper tantrum 

pada anak, yaitu : 

a. Anak memiliki kebiasaan tidur, makan dan buang air besar tidak 

teratur. 

b. Sulit menyukai atau beradaptasi dengan situasi, makanan, dan orang-

orang yang baru. 
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c. Lambat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi 

d. Mood atau suasana hatinya lebih sering negatif. Anak sering merespon 

sesuatu dengan penolakan. 

e. Mudah dipengaruhi sehingga timbul perasaan marah atau kesal. 

f. Perhatiannya sulit dialihkan. 

g. Memiliki perilaku yang khas, seperti : menangis, menjerit, membentak, 

menghentak-hentakkan kaki, merengek, mencela, mengenalkan tinju, 

membanting pintu, memecahkan benda, memaki, memcela diri sendiri, 

menyerang kakak/adik atau teman, mengancam dan sebagainya. 

 

4.  Pengaruh Temper Tantrum Terhadap Perkembangan Anak 

Perilaku temper tantrum pada anak  jika tidak ditangani dengan baik, dan 

setiap kali ia mengamuk keinginannya dituruti, maka ia akan menjadikannya 

„senjata“ untuk dipenuhi keinginannya. Selain itu, efek tantrum pada anak adalah 

ia menjadi anak yang kurang dapat menunda keinginan, dan bila berlanjut dapat 

menjadi kontrol diri yang rendah, temperamen pemarah, serta suka ngambek. 

 Perkembangan intelektual dan sosial anak temper tantrum kurang 

seimbang. Di sekolah, seorang pendidik harus mengenali muridnya yang 

mengalami tantrum dan mengetahui apa yang menjadi pemicu munculnya tantrum 

tersebut. Misalnya, keinginannya tidak dipenuhi, tidak diperhatikan oleh teman 

atau pendidiknya, ia lagi kesal, lelah/kecapaian.   
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Contoh : 

a. Seorang anak menjerit-jerit, menangis,berguling-gulingan di lantai 

karena meminta pendidiknya mengambil mobil-mobilan yang sedang 

dimainkan oleh anak lain. Pendidik sudah berusaha membujuk, tapi 

justru semakin menjadi jadi. Ruangan kelas seketika menjadi ramai 

oleh teriakan histeris seorang anak sambil melemparkan dirinya ke 

lantai. Ternyata itu terjadi karena ia berebut pensil dengan temannya 

yang dari tadi dilaporkannya tetapi pendidik tidak menanggapinya. 

b. Seorang pendidik TK tampak kewalahan menangani seorang anak yang 

secara tiba-tiba mejatuhkan dirinya di atas rerumputan halaman sekolah 

tempat anak-anak bermain. Pendidik tersebut menjadi kebingungan 

dengan kelakuan anak muridnya itu yang dirasakannya terjadi secara 

spontan. Telah berbagai upaya ditempuh untuk meredakan amukan dan 

jeritan disertai tangisan yang melengking, namun anak itu justru 

menarik-narik bajunya sambil menendang dan memukul. Tidak hanya 

itu, ia pun juga meneluarkan kata-kata makian, membentur-benturkan 

kepalanya dan berusaha menggapai benda apa saja yang ada di 

dekatnya kemudian di lemparkannya. Taman bermain yang awalnya 

ramai dengan tawa dan canda berubah menjadi arena kerumunan, baik 

anak-anak maupun warga sekitar sekolah. Setelah ditelusuri, anak itu 

ternyata kemarahan yang memuncak karena cemburu pada anak-anak 

lain yang selalu mendapat kesempatan bermain ayunan, akhirnya ia pun 
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kelelahan dan jenuh menanti giliran dipanggil pendidik namun tidak 

kunjung dapat giliran. Dengan perasaan frustrasi ia bergulingan di 

rerumputan sambil menjerit dan terjadilah kejadian yang 

membingungkan pendidiknya tanpa pendidik tersebut menyadari 

bahwa itu terjadi karena anak tersebut tidak mendapat “jatah” 

panggilan bermain ayunan.   

 

5. Intervensi 

 Dalam menghadapi permasalahan perilaku ini hal yang paling penting 

yang harus ada pada pendidik adalah sikap yang tenang, lemah lembut, dan tidak 

terpancing untuk ikut marah. Beberapa hal yang berkenaan dengan intervensi 

adalah:  

a. Intervensi secara umum 

1. Pencegahan dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan anak, mengetahui 

secara pasti pada kondisi-kondisi seperti apa munculnya tantrum serta 

mengatur pola asuh dan pola didik yang baik bagi orangtua dan 

pendidik. 

2. Ketika tantrum terjadi maka hendaknya memastikan segalanya aman, 

orangtua atau pendidik harus tetap tenang dan berusaha menjaga 

emosinya sendiri agar tetap tenang, tidak mengacuhkan tantrum, jika 

perilaku tantrum dari menit ke menit semakin bertambah buruk dan 

tidak selesai-selesai maka peluk anak dengan rasa cinta. 
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3. Ketika tantrum telah berlalu maka jangan diikuti dengan hukuman, 

nasehat-nasehat, atau teguran maupun sindiran-sindiran; jangan 

memberikan hadiah apapun, berikanlah rasa cinta dan aman pada 

anak; orangtua bekerjasama dengan pendidik perlu mengevaluasi. 

 

b. Intervensi secara khusus 

a.) Pencegahan masalah 

1) Memberikan banyak saluran bagi anak-anak untuk mengungkapkan 

emosi dan perasaan mereka dengan cara yang baik. 

2) Mengurangi frustrasi dengan menawari anak banyak pilihan aktivitas 

untuk mengisi waktu mereka di sekolah. Pastikan aktivitas itu tidak 

terlalu menantang atau terlalu mudah bagi anak-anak. Berikan harapan 

yang pantas mengenai kemampuan anak, hindari pemaksaan. Jangan 

membuat mereka duduk dan mendengar lama, sehingga mudah 

membuatnya marah. 

3) Amati dengan teliti. Jika anda melihat anak mulai frustrasi, dekatilah 

untuk membantu memecahkan masalahnya. Bekerja dan berbicara 

seperlunya sehingga mereka bisa memperoleh kecakapan agar bisa 

mandiri.  

 

b.) Serangan Kemarahan 

Seorang anak yang lepas kendali bisa melukai diri atau anak lain. 

Jika pendidik tidak bisa berunding dengan anak itu, ajaklah ia ke tempat 
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aman, dalam jangkauan pengawasan anda, seperti tempat olah raga, untuk 

melepaskan perasaannya. Beritahu ia bahwa jika ia merasa tenang, ia bisa 

bergabung dengan kelompok atau memilih aktivitas yang tenang untuk 

dikerjakan sendiri. Jika ia bisa melukai diri, tinggallah di dekatnya atau 

mintalah pendidik lain untuk tinggal menemaninya. Jika ia tidak terlalu 

menentang sentuhan dan pendekatan yang dilakukan pendidik, peganglah 

ia dan pastikan bahwa pendidik tidak akan membiarkannya melukai diri 

sendiri. 

1) Membantu anak menemukan cara untuk menenangkan diri. Ia bisa 

membuat identifikasi diri dan/atau anda bisa menyarankannya untuk 

mendengarkan musik, melihat buku, bernyanyi, berbicara, 

menggambar atau bermain dengan pasir, air atau tanah liat.  

2) Jika anak tenang, pendidik membantu anak menentukan bagaimana ia 

bisa mengatasi masalah yang membuatnya begitu marah. Doronglah 

anak mempraktekkan  ucapan dan tindakan yang bisa ia gunakan agar 

keinginannya terpenuhi. Misalnya, anak bisa menyuruh teman yang 

mengacaukan susunan baloknya untuk membantu menyusun kembali 

balok itu atau menyimpannya. Ia juga bisa meminta orang dewasa 

untuk membantunya menangani anak lain.  

 

c.) Mengatasi Masalah yang Ada 

(1) Memberikan perhatian minimal pada ledakan amarah, kecuali untuk 

memastikan keamanan anak dan orang lain. Hal yang perlu diingat 
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adalah tujuan dari perilaku itu adalah agar anak memperoleh apa yang 

diinginkan atau untuk melepaskan energi. Dalam kasus semacam itu, 

pemberian perhatian  baik negatif atau positif pada perilaku akan 

menyebabkan meningkatnya amarah karena pendidik akan membantu 

anak memenuhi tujuannya.  

(2) Jika kemarahan menyebabkan kekacauan, pindahkan anak dengan 

cepat ke daerah yang aman jauh dari anak-anak lain. Pendidik 

menyuruh anak tenang misalnya dengan mengucapkan kata-kata, 

“Tidak apa-apa kalau kamu kesal dan marah, tapi tidak bagus kalau 

mengganggu orang lain. Jika kamu sudah tenang, kamu bisa 

bergabung dengan kami”.  

(3) Awasi anak dengan teliti untuk mengamati kapan kemarahan paling 

sering terjadi atau apa yang cenderung memicunya. Buatlah 

penyesuaian dalam jadwal atau lingkungan Anda untuk membantu 

anak itu. Jika interaksi dengan anak lain tertentu mendorong 

kemarahan, pisahkan anak-anak setelah beberapa menit bermain untuk 

menghentikan ketegangan. Setelah itu, pendidik membantu kedua anak 

itu untuk saling berinteraksi secara berbeda dan lebih ramah. 

Selanjutnya dapat melibatkan mereka dalam permainan atau aktivitas 

bersama.  
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(4) Menemui orang tua anak untuk mendiskusikan penyebab masalah yang 

mungkin muncul dan mencari kemungkinan solusinya bersama-sama. 

Menyarankan bantuan pihak lain atau psikolog anak, jika strategi-

strategi di atas tidak mengurangi kemarahan secara signifikan.  

(5) Menghindari sikap yang mengekang kebebasan anak dalam melakukan 

aktivitas atau kegiatan di luar kemampuan anak. 

(6) Bersikap konsisten dalam penanaman disiplin dengan menghindari 

sifat mengkritik dan merendahkan harga diri anak. 

(7) Setelah anak mereda mengamuknya, berilah penjelasan seperti 

kerugian yang ia rasakan dan akibat perbuatannya. 

(8) Mendorong anak untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-

kata. Berilah pujian apabila anak berhasil mengungkapkan atau 

mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata yang tidak diiringi 

dengan mengamuk. 
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BAB VII 

HIPERAKTIVITAS 

 

1. Pengertian Hiperaktivitas 

Hiperaktivitas merupakan aktivitas motorik yang tinggi dengan ciri-ciri 

aktivitas selalu berganti, tidak mempunyai tujuan tertentu, berulang dan tidak 

bermanfaat (Hallahan & Kauffman, 1994). Anak hiperaktif lebih banyak 

mengalami gerakan mata diluar tugasnya, sehingga gerakan menoleh lebih banyak 

dibandingkan anak yang lain. Gejala tersebut akan berkurang sesuai dengan 

bertambahnya usia dan sebagian akan menghilang pada waktu masa remaja. 

 

2.  Penyebab Hiperaktivitas 

 Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab hiperaktif pada anak :  

a.  Faktor neurologik  

1) Perilaku hiperaktif yang lebih tinggi didapatkan pada bayi yang lahir 

dengan masalah-masalah prenatal seperti lamanya proses persalinan, 

persalinan dengan menggunakan alat bantu,  dibandingkan dengan 

kehamilan dan persalinan normal. Di samping itu faktor-faktor seperti 

bayi yang lahir dengan berat badan rendah, ibu yang terlalu muda, ibu 

yang merokok dan minum alkohol.  

2) Terjadinya perkembangan otak yang lambat. Faktor etiologi dalam 

bidang neuoralogi yang sampai kini banyak dianut adalah terjadinya 

disfungsi minimal otak (DMO) dan minimalnya dopamin. Dopamin 
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merupakan zat aktif yang berguna untuk memelihara proses 

konsentrasi  

3) Beberapa studi menunjukkan terjadinya gangguan fungsi darah di 

daerah tertentu pada anak hiperaktif, yaitu di daerah striatum, daerah 

orbital-prefrontal, daerah orbital-limbik otak, khususnya sisi otak 

sebelah kanan  

 

b. Faktor toksik  

Beberapa zat makanan seperti salisilat dan bahan-bahan pengawet 

memiliki potensi untuk membentuk perilaku hiperaktif pada anak. Di 

samping itu, kadar timah  dalam serum darah anak yang meningkat, ibu 

yang merokok dan mengkonsumsi alkohol, terkena sinar rontgen  pada saat 

hamil juga dapat melahirkan calon anak hiperaktif.  

 

c. Faktor genetik  

Didapatkan hubungan yang tinggi dari hiperaktif yang terjadi pada 

keluarga dengan anak hiperaktif. Kurang lebih sekitar 25-35% dari orang 

tua dan saudara yang masa kecilnya hiperaktif akan menurun pada anak. 

Hal ini juga terlihat pada anak kembar.  
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d. Faktor psikososial dan lingkungan  

Pada anak hiperaktif sering ditemukan hubungan yang dianggap 

keliru antara orang tua dengan anaknya, misalnya anak kurang diarahkan. 

Kurang mengontrol diri, menurut kehendak sendiri, sering gagal dalam 

pekerjaan, materi yang disampaikan kurang menarik, diterangkan tidak 

mengerti, ingin bebas, kurang perhatian, anak kurang diarahkan di rumah, 

kelainan syaraf, fisik, perlu konsultasi 

 

3.  Gejala- gejala yang Tampak 

Gejala hiperaktif dapat dilihat dari perilaku anak yang tidak bisa diam. 

Duduk dengan tenang merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Ia akan bangkit 

dan berlari-lari, berjalan ke sana kemari, bahkan memanjat-manjat. Di samping 

itu, ia cenderung banyak bicara dan menimbulkan suara berisik, kurang dapat 

mengontrol diri, kurang perhatian atau konsentrasi, keinginan untuk bebas yang 

kuat, atau berbuat menurut kehendak sendiri. 

Berikut ini gejala yang tampak pada anak hiperaktif yang dapat dilihat dari 

pola tingkahnya baik  di rumah yang diamati oleh orang tua dan di sekolah yang 

diamati oleh para pendidik :  

  

a. Di Rumah  

1) Anak selalu bergerak. Ibaratnya dari bangun tidur sampai tidur 

kembali, tidak ada waktu untuk "diam".  
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2) Tingkah laku anak sulit diduga, khususnya emosinya: labil seperti 

rewel tanpa sebab, mudah "meledak" hanya oleh sedikit masalah, 

ngambek.  

3) Bila bermain, anak cepat sekali bosan.  

4) Keinginan anak harus segera dipenuhi, karena toleransinya rendah 

terhadap perasaan frustasi.  

5) Anak sulit berkonsentrasi sewaktu menyelesaikan tugas, sehingga 

banyak tugasnya tidak pernah selesai. 

6) Sering bertingkah laku seperti digerakkan oleh motor. 

7) Sering kesulitan melewati waktu luang dengan tenang. 

 

b. Di  Sekolah  

1) Anak tidak mampu berkonsentrasi, perhatiannya mudah beralih.  

2) Gagal menyelesaikan tugas  

3) Suka berjalan-jalan dalam kelas, lari berputar-putar dan gerak 

berlebihan pada situasi yang tidak tepat, sekalipun bukan waktu 

istirahat.  

4) Sulit "duduk manis" atau duduk dengan konsentrasi terhadap sesuatu. 

Reaksi yang sering dilakukan adalah suka menoleh kesana kemari, 

badan, tangan,  atau kaki  yang selalu bergerak.  
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5) Mengganggu kelas karena sering interupsi: berteriak memanggil 

pendidik, teman-temannya tanpa ada tujuan yang jelas..  

6) Bila anak merasa lelah, maka terkadang sering melamun pada saat 

mengikuti program kegiatan belajar, sehingga apa yang dijelaskan 

oleh pendidik anak tidak mengerti. 

7) Sering gugup atau gelisah, menggerakkan tangan atau kaki atau ribut 

ketika disuruh duduk dalam kelas. 

8) Tidak mengikuti atau mengabaikan instruksi pendidik. Anak 

berperilaku semaunya. 

9) Sulit untuk disiplin, kesulitan menunggu giliran seperti berbaris saat 

masuk kelas. 

 

4.  Pengaruh Hiperaktivitas Terhadap Perkembangan Anak 

Pengaruh yang konkrit pada anak hiperaktif adalah kurangnya perhatian 

terhadap pelajaran, anak sering gagal pada tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, 

di dalam kelas anak hiperaktif mengganggu proses belajar mengajar karena ia 

sering berteriak, berjalan, berlari. Pengaruhnya pada anak lain adalah merasa 

terganggu atau bahkan menjadi pemicu anak yang lainnya ikut berperilaku 

hiperaktif. 
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  Beberapa contoh  yang sering terjadi di sekolah: 

a. Di sekolah ia tidak dapat duduk diam, berlari, berjalan, berputar 

kesana-kemari, naik di atas meja, memanjat pohon taman, berceloteh 

atau berbicara berlebihan. 

b. Ketika kegiatan senam, baris berbaris atau kegiatan kelompok lainnya, 

ia seolah muncul sendiri dengan gerak tubuh yang berbeda dengan 

yang lain dan  bicara terus. 

c. Saat kegiatan belajar berlangsung sering memotong pembicaraan atau 

menyela, menginterupsi atau memaksa orang lain. 

d. Ketika absen atau menunggu giliran salaman dengan pendidik ia amat 

sulit untuk bersabar dan menunggu giliran. 

5. Intervensi  

a. Hiperaktivitas sebagian besar disebabkan oleh gangguan fisik, maka 

dalam  sekolah diharuskan punya kelas khusus, karena memerlukan 

penanganan yang multidisipliner yaitu pendidik, orang tua, dan ahli 

seperti dokter atau psikolog anak.  

b. Tetapi bila ada anak yang mengalami hiperaktivitas, pihak sekolah 

menyediakan neurolog, psikolog anak, dokter anak pembimbing 

khusus bagi anak yang hiperaktif. Pendidik bersikap sabar dan 

program kegiatan yang dilaksanakan harus bersifat khusus. 

c. Pada saat pelaksanaan proses belajar, pendidik hendaknya 

menggunakan teknik penguatan, yaitu menghargai setiap usaha dan 

keberhasilan yang dicapai oleh anak. Pendidik harus menciptakan 
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situasi dan kondisi yang menyebabkan anak merasa berhasil, misalnya 

memberikan tugas-tugas yang mungkin dapat diselesaikan anak 

dengan mudah. Dengan cara demikian anak akan merasa senang 

mengerjakan tugas sehingga anak tidak cepat mengalihkan kegiatan 

dengan kegiatan yang lain. 
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BAB  VIII. 

SULIT KONSENTRASI  

 

1.  Pengertian Sulit Konsentrasi 

Seringkali kita mendengar ada orang tua yang dipanggil oleh pendidik 

diakibatkan prestasi belajar anaknya tidak mengalami peningkatan atau  

perilakunya di sekolah yang membuat terganggu teman-temannya. Anak yang 

demikian seringkali dianggap sebagai pembuat masalah di sekolah. Mereka 

dianggap nakal, bodoh, dan tidak dapat bergaul dengan baik. Salah satu penyebab 

perilaku anak seperti itu adalah anak memiliki masalah gangguan pemusatan 

perhatian. 

Gangguan sulit berkonsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian (GPP) 

adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan 

pemusatan perhatian. Delapan puluh persen anak  yang mengalami  GPP 

memperlihatkan kesulitan belajar dan kelainan perilaku.  

 Untuk dipertimbangkan  sebagai anak yang memiliki gangguan dalam 

pemusatan perhatian atau kesulitan berkonsentrasi, maka gejalanya harus tampak 

sebelum usia 7 tahun, dan bertahan selama paling sedikit 6 bulan dan jadi tidak 

konsisten dalam pertumbuhan seorang anak. Gejala tersebut juga harus bisa 

diobservasi paling sedikit di dua tempat, misalnya di rumah dan di sekolah, 

dengan bukti kelemahan yang mencolok atau nyata dalam fungsi  pekerjaan, 

akademik atau sosial. Lebih lanjut, gejala tersebut tidak disebabkan oleh 

gangguan mental, seperti gangguan suasana hati atau kecemasan. 
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Ada tiga (3) tipe gangguan pemusatan perhatian, yaitu : 

a. Tipe kombinasi. Ini mudah dilihat, sehubungan mereka kurang mampu 

memperhatikan aktivitas permainan atau tugas, perhatiannya mudah ‚pecah‟ 

dan cenderung mudah kehilangan bukan hanya miliknya yang disukai 

melainkan buku atau pekerjaan (pr)nya pun kerap hilang atau tidak lagi 

diketahui dimana ia menempatkannya. Selain itu, juga mudah berubah 

pendirian, impulsif dan selalu aktif, mereka juga tidak mampu  asyik dalam 

kegiatan yang menghabiskan waktu, seperti membaca dan bermain puzzle. 

 

b. Tipe predominan kurang mampu memperhatikan, dianggap sebagai “kadet 

luar angkasa“ di kelas maupun di tempat lain seperti lapangan sepak bola. 

Mereka kerap kali tidak mendapatkan perhatian oleh para pendidik karena 

pendiam dan „kecil hati“, tetapi bukan berarti mereka “tidak ada“. Di kelas 

mereka tidak memperhatikan pendidik tetapi melihat langit-langit kelas atau 

bila di lapangan sepak bola atau tempat bermain diluar kelas, mereka justru 

mengamati rerumputan bukan bola atau terlihat terlibat bermain dengan 

berbagai arena permainan dan sering tampak melamun. Mereka tidak 

mendengarkan bila diajak berbicara, dan kelihatannya tidak dapat mengikuti 

instruksi atau suatu kegiatan. Banyak yang mengeluh mereka anak yang 

pelupa dan ‚kacau‟. 
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c. Tipe predominan hiperaktif-impulsif, cenderung terlalu energik, lari kesana 

kemari, tidak bisa ‚diam‟ dan melompat seenaknya. Meskipun demikian, 

mereka kadang membuat heran setiap orang karena mereka sering dapat 

menaruh perhatian di kelas dan kelihatannya memang belajar, bahkan ketika 

mereka seakan sedang tidak mendengarkan. 

Membicarakan anak  yang mengalami gangguan pemusatan perhatian atau 

sulit berkonsentrasi berkaitan dengan lemah belajar, harus disadari adanya 

perbedaan besar antara keduanya. Apa yang cenderung biasa dilakukan anak-anak 

tersebut adalah efek masalah mereka terhadap diri mereka sendiri dan keluarga 

mereka. Meskipun titik berat adanya perbedaan belajar anak yang mengalami  

gangguan perhatian biasanya di skolah, namun konsekuensinya jarang hanya 

terbatas di ruang kelas semata. Banyak area kehidupan anak yang berpengaruh, 

termasuk perannya dalam keluarga, hubungannya dengan teman, kemampuannya 

untuk berprestasi dan tentunya citra diri  dan percaya dirinya dalam kemampuan 

menguasai situasi. 

Menurut Osman (1997) ada tiga bidang umum yang meliputi beberapa 

gejala dari apa yang menandai adanya suatu perbedaan belajar dari anak yang 

mengalami gangguan pemusatan perhatian atau kesulitan dalam berkonsentrasi, 

yaitu  : 

a). Perkembangan konsep dan bahasa 

Masalah dalam bidang konsep dan bahasa oleh para profesional disebut 

“inteligensia linguistik“ atau keterampilan bahasa adalah indikator 

awal dari seorang ‚anak yang beresiko‟. Kalau bahasa tampak jelas 
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tertunda atau tetap tidak matang sampai waktu yang berkepanjangan, 

mungkin ini suatu tanda anak mengalami kurang mampu memahami, 

memproses, atau mengungkapkan bahasa secara lisan. Tentu saja 

perkembangan bahasa yang tidak memadai belum tentu menunjukkan 

adanya perbedaan belajar, hal ini masih memiliki arti yang  banyak; 

mulai dari sekedar tidak „matang“ sampai gangguan emosional. Bagi 

para pakar tidak mudah menetapkan apakah perilaku anak prasekolah  

disebabkan oleh ketidakmatangan, perbedaan belajar atau gangguan 

emosional. Namun penelitian menunjukkan bahwa menanggapi 

kebutuhan anak sejak dini, khususnya dibidang bahasa dapat mencegah 

atau paling sedikit mengurangi masalah sekolah. Sebagai instrumen 

pola asuh orangtua, hendaknya para pendidik sebagai pengajar 

sekaligus pendidik memperkaya diri dengan berbagai kreativitas untuk 

merangsang daya bahasa anak sehingga komunikasi dalam proses 

belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. 

 

b). Keterampilan persepsi 

Perbedaan belajar yang meliputi persepsi, yaitu cara mereka memahami 

dan memproses informasi yang masuk melalui pancaindra. Seseorang 

melihat dengan mata, tetapi memproses dan memahami apa yang 

dilihat dengan pikiran. Titik acuan pertama seorang anak dalam dunia 

di sekitarnya adalah tubuhnya sendiri. Anak belajar naik, turun, kecil, 
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besar, depan, dan belakang tidak lepas dari keterkaitan dengan dirinya 

sendiri. 

Diantara anak ada yang secara akurat dapat menerima informasi yang 

mereka lihat, dengar atau rasakan, tetapi menjadi bingung ketika harus 

mengintegrasikan informasi yang mereka terima dari masing-masing 

indra tersebut; misalnya seorang anak dapat mengucapkan huruf-huruf 

dan mengenali huruf tertentu ketika melihatnya namun tidak ingat lagi 

cara menulis huruf tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan 

dalam mengkoordinasi panca indra dalam menerima dan 

mengintegrasikan informasi yang diterima.  Dalam kondisi menghadapi 

murid seperti ini hendaknya seorang pendidik lebih kreatif dan 

berinisiatif dalam menyediakan media pembelajaran yang kondusif 

dengan anak didik. 

 

c). Masalah perilaku dan memperhatikan 

Seorang anak yang kurang mampu memperhatikan dan berkonsentrasi 

sangat sukit mengejar pelajaran dengan atau tanpa lemah belajar, 

meskipun kadang keduanya kerap muncul secara bersamaan. Banyak 

anak prasekolah tidak dapat ‚diam‟, terus menerus bergerak dan 

‚menggali‟  lingkungan mereka dan tidak dapat bertahan dengan asyik 

dalam kegiatan yang membutuhkan diam atau berkonsentrasi 

(sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan dijelaskan pada pembahasan 

hiperaktivitas). Hal ini menunjukkan anak prasekolah masih sulit 
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menunjukkan bahwa ia memiliki simptom atau gejala tidak 

memperhatikan, hiperaktivitas; impulsiv; yang bila dievaluasi secara 

cermat saat ini, maka didiagnosis sebagai anak dengan Gangguan 

Pemusatan Perhatian dengan Hiperaktivitas (GPPH). Ada pula anak 

yang tampaknya menangkap apa yang instruksikan, memahaminya, 

mengenali tugasnya, tetapi ketika mengerjakan ia tidak dapat 

menyelesaikannya dengan tepat, yang setelah dievaluasi secara cermat 

didiagnosa dengan Gangguan Pemusatan Perhatian (GPP). Tentu saja 

tidak mudah menentukan bahwa anak tersebut termasuk dalam salah 

satu kelompok dengan tepat. Masalah dalam bidang itu juga dapat 

menunjukkan anak tersebut tidak matang atau kemungkinan memiliki 

gaya perkembangan yang unik. 

 

2.  Penyebab Sulit Berkonsentrasi 

Permasalahan gangguan atau pemusatan perhatian yang juga biasa dikenal 

dengan konsentrasi, diperkirakan berasal dari berbagai faktor (Iqeq, 2003), antara 

lain:  

a. Faktor genetik terutama pada anak laki-laki 

b. Gangguan pada masa prenatal  atau pada masa di dalam kandungan 

dan pada masa perinatal atau pada saat proses kelahiran 

c. Ibu hamil yang kecanduan alkohol 
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d. Akibat trauma kepala, misalnya karena proses persalinan yang 

menggunakan alat bantu, atau benturan keras di kepalanya 

e. Keracunan timbal, zat pewarna dosis tinggi dalam makanan 

f. Tekanan Psikososial seperti tidak mendapat perhatian dan kasih 

sayang dari orangtuanya, sehingga kebutuhan dasar anak tidak 

terpenuhi. 

 

3.  Gejala-gejala yang Tampak 

Biasanya anak yang mengalami GPP akan memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut  :  

a. Gangguan perhatian. Anak tidak mampu memusatkan perhatiannya 

kepada sesuatu hal atau obyek tertentu untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Beberapa ahli menyebutkan perhatian anak pada 

kelompok ini kurang dari 10 detik. 

 

b. Distraktibilitas. Akibat kekurangan perhatian, anak GPP mempunyai 

kecenderungan untuk memperhatikan rangsang yang kurang 

menonjol, yang dapat berupa distraktiblitas visual (penglihatan), 

auditoris (pendengaran) dan internal. Pada distraktiblitas visual, 

konsentrasi visual dialihkan ke benda-benda yang dilihatnya. Kedua 

matanya terus menerus menyelidik dan mencari pengalaman visual 

yang lebih baru serta lebih baik. Akibatnya anak GPP sering 
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memperlihatkan kekeliruan khas sewaktu membaca dan cenderung 

melompati kata-kata atau bahkan melewati begitu saja kalimatnya. 

Pada distraktibilitas auditoris menyebabkan perhatian anak GPP 

mudah teralih kepada  suara-suara latar belakang. Pada distraktibilitas 

internal menyebabkan penderita terganggu oleh rangsangan yang 

berasal dalam dirinya berupa pikiran, ingatan maupun asosiasinya 

sendiri. Terlihat anak GPP sering melamun sehingga tidak 

memperhatkan pelajaran di kelas.  

 

c. Hiperaktivitas. Hiperaktivitas merupakan aktivitas motorik yang 

tinggi dengan ciri-ciri aktivitas selalu berganti, tidak mempunyai 

tujuan tertentu, ritmis dan tidak bermanfaat. Anak hiperaktif lebih 

banyak mengalami gerakan mata diluar tugasnya, sehingga gerakan 

menoleh lebih banyak dibandingkan anak normal. Gejala tersebut 

akan berkurang sesuai dengan bertambahnya umur dan sebagian akan 

menghilang pada waktu masa remaja.  

 

d. Impulsif. Anak dengan GPP cenderung bertindak tanpa 

mempertimbangkan akibat tindakan itu. Mereka cenderung 

memberikan respon pertama yang masuk dalam pikirannya dan lebih 

senang "cepat selesai" dalam mengerjakan sesuatu dan tidak 

mengutamakan ketelitian. Akibat impulsivitas: anak GPP tidak tepat 
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dalam membaca, mengeja, dan berhitung meskipun konsep dasarnya 

telah dikuasai dengan baik.  

 

e. Tidak pernah puas. Biasanya anak GPP akan selalu meminta pada 

orangtuanya dan bila keinginannya telah terpenuhi anak GPP tidak 

akan puas begitu saja tetapi akan meminta hal lain. Dan rasa tidak 

puas tersebut tidak menimbulkan semangat yang positif tetapi justru 

negatif.  

 

f. Kurang ulet. Anak GPP akan menunjukkan sifat kurang ulet dalam 

bekerja sehingga pekerjaannya jarang pernah selesai. Anak GPP juga 

akan mudah lelah sehingga bila berpikir lama akan mudah menguap, 

menggeliat. Biasanya jam tidur juga tidak berimbang. Siang hari sukar 

tidur dan pada malam hari sering terbangun.  

 

g.  Selalu berubah. Perhatian anak GPP akan sangat tergantung pada 

motivasinya. Pada motivasi yang tinggi fokus perhatian akan lebih 

tajam, misalnya: mengikuti acara televisi tertentu.  

 

h.  Kegagalan sosial. Anak GPP sulit untuk bekerjasama dengan anak 

lainnya, disebabkan antara lain:  
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1) Tidak memperhatikan ekspresi wajah teman-temannya saat 

berkomunikasi. Hal tersebut disebabkan karena anak GPP tidak 

mempunyai perhatian secara visual (distraktibilitas visual)  

2) Tidak memperhatikan kata-kata teman-temannya. Hal tersebut 

disebabkan karena anak GPP tidak mempunyai perhatian 

auditoris (distraktibilitas auditoris)  

3) Tidak memperhatikan terhadap isyarat umpan balik sosial  

4) Cenderung mengabaikan keseimbangan sosial dalam hal 

memberi, meminta dan berbagi  

 

i.      Superfisial.  Anak GPP cenderung dangkal dalam hal minat dan 

semangatnya. Pada tahun-tahun pertama di sekolah dasar prestasinya 

cukup baik karena pelajarannya belum terinci dan kompleks. Tetapi 

menginjak akhir SD atau awal SLTP, mulai timbul banyak kesulitan. 

Hal tersebut disebabkan disamping materi akademiknya semakin 

kompleks juga disebabkan karena anak GPP hanya mau belajar garis 

besarnya saja.  

 

j.  Inkoordinasi. Anak GPP sukar melakukan kegiatan motorik halus, 

sehingga mengalami berbagai kesulitan seperti mengikatkan tali 

sepatu, mengancingkan baju 

  



 

 

178 

k.  Adanya gangguan belajar. Delapan puluh persen anak GPP akan 

mengalami kesulitan belajar. Hal itu disebabkan karena gangguan 

pemusatan perhatian biasanya terdapat bersama-sama dengan 

gangguan spesifik lainnya seperti kesulitan membaca, kesulitan 

berhitung. Pada umumnya orangtua dan pendidik menganggap 

gangguan pemusatan perhatian menyebabkan kesulitan belajar, 

sehingga dengan terapi pemusatan perhatian akan meningkatkan 

prestasi akademis. Penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa dengan 

pengobatan, pada anak GPP didapatkan adanya perbaikan perilaku 

dan kegiatan di sekolah sedangkan kemampuan membaca, mengeja 

dan matematika tidak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

gangguan perhatian merupakan gejala yang muncul sebagai simptom 

penyerta kesulitan belajar dan bukan merupakan penyebabnya. 

Dengan mengetahui penyebab dan gejala-gejala yang tampak pada 

anak yang mengalami yang gangguan pemusatan perhatian atau 

kesulitan dalam berkonsentrasi, akan memberikan pemahaman bahwa 

anak dalam kondisi yang demikian juga mengalami masalah-masalah 

psikologis. Masalah-masalah yang dialami dapat dibagi menjadi dua 

kategori masalah, yaitu masalah yang bersifat primer dan sekunder. 

 

a. Masalah yang Bersifat Primer 

Yaitu masalah yang berhubungan dengan kognisi, seperti perceptual 

kognitif yang mencakup persepsi penglihatan, pendengaran, visual 
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motorik, daya ingat, kemampuan berpikir seperti susunan berpikir 

hingga sulit merencanakan, mengorganisasikan sesuatu, memanipilasi, 

menggunakan konsep-konsep atau simbol. 

 

b. Masalah yang Bersifat Sekunder 

Adalah masalah-masalah yang merupakan kelanjutan dari masalah 

primer yang seringkali menyebabkan seorang anak didiagnosa 

mengalami gangguan pemusatan perhatian atau kesulitan 

berkonsentrasi. Diagnosa ini diambil dengan memperhatikan beberapa 

penyebab yang mereka alami, sebagaimana berikut : 

1) Kesulitan dalam bidang pendidikan (skolastik) seperti kesulitan 

membaca, berhitung atau matematika, menulis dan atau 

mengingat. 

2) Kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal). 

Kesulitan dalam bidang skolastik  menyebabkan anak sering 

ditegur oleh pihak lingkungan baik rumah maupun sekolah 

(orangtua atau pendidik) karena prestasi yang dicapai anak 

kurang. Hal ini menyebabkan anak cemas, rendah diri, dan tidak 

jarang menampilkan perilaku agresif sehingga menimbulkan 

kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. 

3) Perkembangan dalam bicara dan berbahasa, seperti sulit 

mengekspresikan ide secara sistematis dan jelas. Sulit 
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memecahkan masalah atau persoalan-persoalan secara verbal. 

Anak mengalami kesulitan untuk mempertanyakan sesuatu dan 

sulit membangun komunikasi. 

4) Kesulitan dalam penyesuian dengan lingkungan. 

5) Permasalahan dalam motorik seperti integrasi sensorik dan 

motorik, gerakan-gerakan motorik yang kaku atau tidak hentinya 

bergerak terus menerus. 

6) Masalah dalam meregulasi (mengatur) emosi. 

7) Toleransi terhadap frustrasi rendah. 

8) Kesulitan dalam motivasi. Upaya seringkali tidak menetap dan 

konsisten, tampak dari hasil upayanya yang dapat naik namun 

juga seringkali di bawah rata-rata atau kurang. 

 

4.  Pengaruh Sulit Berkonsentrasi Terhadap Perkembangan Anak 

Anak dengan permasalah ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian 

sangat berpengaruh tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi teman-

teman sekelasnya. Karena kurangnya pemusatan perhatian anak sering gagal 

dalam mengerjakan tugas secara detail atau kesalahan dalam tugas sekolah, 

pekerjaan atau aktivitas lainnya. Jika perilaku ini berlanjut, maka ia kan menjadi 

individu kurang bisa menimba ilmu, mengabaikan tugas, kurang mampu 

mengorganisir aktivitasnya, mudah terganggu stimulus dari luar (extraneous) 

bahkan menjadi orang yang mudah lupa.  
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Contoh : 

a. Seorang ibu merasa kecewa sebab anak tunggalnya tidak masuk 

dalam grup tari menyambut perayaan 17 Agustus. Pada awal 

seleksi, anak tersebut diikutkan, namun beberapa hari latihan ia 

tidak mampu melakukan gerakan-gerakan yang diajarkan. Setelah 

beberapa kali dilatih dengan latihan tambahan, tidak ada cara lain 

selain mengeluarkan anak tersebut dari grup tari dengan alasan anak 

itu tidak memperhatikan apa yang diajarkan, sementara hari 

perayaan semakin dekat. Pendidik yang bijak adalah hendaknya 

melatih anak yang perhatiannya kurang terpusat dalm grup tari yang 

gerakannya begitu mudah serta grup itu tidak untuk diperlombakan 

melainkan sekedar ikut meramaikan. 

b. Untuk kesekian kalinya seorang Pendidik di sebuah TK mengeluh 

pada seorang orangtua murid yang masih tertinggal jauh dalam 

melafalkan kata-kata baru. Telah berbagai cara dan peragaan yang 

dilakukan pendidiknya tetapi tetap saja dengan hasil yang sama, 

melafalkannya hanya sekali pengulangan selanjutnya ia tidak 

mampu. Setelah diidentifikasi ternyata murid tersebut lebih tertarik 

pada stimulus luar berupa bunyi khas penjual mainan yang selalu 

mangkal di depan sekolah. Perhatiannya lebih tertuju pada bunyi 

tersebut dibandingkan dengan instruksi pendidik untuk melafalkan 

kata-kata baru. 
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5.  Intervensi  

Hal yang perlu diingat dalam memberikan intervensi anak yang memiliki 

konsetrasi yang rendah haruslah sabar dan jangan memaksa karena anak 

cenderung memberontak. Cermati keisengan anak, apakah anak senang 

melaksanakan program kegiatan melalui cerita atau bermain  dengan 

menggunakan alat. 

a. Mencermati aktivitas atau kegiatan yang disukainya, dengan ciri anak 

akan memiliki perhatian yang lebih pada aktivitas tersebut 

dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, anak suka sekali 

memperhatikan gambar-gambar hewan . Hal ini dapat dijadikan dasar 

pendekatan kepada anak melalui hal yang disukainya. 

 

b.  Mengajarkan dan menguatkan perhatian yang terfokus dan mendetail. 

Anak dibimbing bersama untuk memperhatikan sesuatu dengan  

seksama. Misalnya dengan memperhatikan stimulus yang berupa 

gambar-gambar untuk mencari persamaaan dan perbedaan. Selain itu 

bagi anak-anak yang suka bermain balok dan puzzle, dapat bersama-

sama mengerjakan. Jenis-jenis mainan edukatif seperti ini dapat 

melatih daya konsentrasi anak. 

  

c.  Dalam menata ruangan kelas, haruslah rapi sehingga anak tidak cepat 

beralih perhatiannya.  

 

Formatted: German (Germany)
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e. Memberi pujian atau ganjaran kepada anak, bila anak dapat 

berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Perlu diperhatikan 

bahwa tugas yang diberikan jangan terlalu sulit atau terlalu mudah 

dan dalam proses menyelesaikan tugas. 

 

Selain intervensi diatas, maka intervensi praktis melalui langkah-langkah 

penanganan bagi anak dengan gangguan perhatian atau sulit berkonsentrasi  

digambarkan dalam beberapa pendekatan berikut :   

1). Mengelola kelas oleh pendidik (Schachar, 1991), sebagai berikut : 

a. Memberikan instruksi yang jelas atau komentar yang jelas disertai 

dengan ritme suara, mimik dan gerakan yang mengundang perhatian 

anak tetapi tidak berlebihan. 

b. Berhenti sejenak untuk  memberikan kontrol non-verbal dengan 

menatap anak yang bermasalah atau mengabaikan tugasnya dengan 

tidak atau kurang memperhatikan, perlahan mendekati teman 

sebayanya kemudian mendekatinya dan mengubah posisi sebagai 

kontrol non-verbal. 

c. Mengembalikan fokus pada tugas. 

d. Memberikan dorongan dengan penjelasan. 

e. Mengecek tugas atau memberikan  aturan-aturan dalam nada rendah. Formatted: Swedish (Sweden)
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f. Memberikan pertanyaan tentang perilaku, menanyakan apa yang 

sedang dilakukan. 

g. Derkripsi perilaku untuk mengidentifikasi penyimpangan atau 

gangguan, dengan mendekati anak dan mengarahkannya untuk 

mendeskripsikan perilakunya dengan nada rendah. 

h. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dan simpel mengenai 

mengenai masalah untuk membangun komunikasi dua arah, diarahkan  

untuk bisa berbagi. 

i. Memberikan pilihan yang dipaksakan, dengan menginstruksikan  

kebebasan memilih alternatif  dengan  pengantar kata “atau”. Dan 

konsekuensi pilihan adalah tidak boleh salah pilih. 

j. Pengarahan kembali dengan  selang waktu atau jeda waktu.  Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi adanya konfrontasi atau mereda 

perdebatan.   

Bila keadaan sudah parah, artinya pendidik sudah berusaha semaksimal 

mungkin, maka segera komunikasikan hal ini kepada orangtua anak untuk 

memberikan intervensi lebih lanjut.  

 

2). Mengelola kontingensi Sekolah-Rumah 

Selain itu akan lebih baik lagi jika intervensi yang diberikan dibangun 

atas kerjasama dan koordinasi yang baik antara orangtua dan pendidik. 

Koordinasi ini dapat ditempuh melalui menagemen kotingensi 

Formatted: Swedish (Sweden)
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sekolah-rumah. Menagemen kontingensi sekolah rumah adalah upaya 

yang dilakukan untuk menangani anak yang sulit berkonsentrasi, 

penanganan ini dilakukan tidak hanya disekolah oleh pendidik 

melainkan saat dia ada di rumah oleh orangtuanya. Managemen 

penanganan dilakukan dengan tetap mengontrol penampilan akademik 

maupun tingkah laku anak oleh orang tua dan pendidik. 

Teknik penanganan ini diupayakan untuk membuat anak dapat 

mengurangi perilaku mengganggu di kelas serta meningkatkan kinerja 

pada berbagai tugas sekolah, sekaligus dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah di rumah. Penanganan ini dipandang sukses 

karena disesuaikan dengan menagemen kelas. Inti penanganan dengan 

teknik ini adalah memuji perilaku yang tepat dan mengabaikan perilaku 

yang tidak tepat. Pujian dapat berwujud pemberian reward atau hadiah 

sebagaimana perlunya pengingat atau hukuman untuk perilaku yang 

tidak tepat. Keberhasilan penaganan ini tergantung pada kemampuan 

pendidik untuk memonitor perilaku murid dan menyediakan umpan 

balik secara tegas. Selain itu, di rumah pun orang tua berperan aktif 

dalam menerapkan teknik penanganan ini. Kerjasama antara orang tua 

dan pihak sekolah dalam penerapan program penanganan ini harus ada 

konsistensi (Glasser, 1996). 

Contoh : 

Anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian atau kesulitan 

berkonsentrasi diinstruksikan oleh pendidik (bila di sekolah) dan 
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orangtua (bila di rumah) untuk tidak melakukan perilaku mengabaikan 

tugas atau hendaknya ia lebih memusatkan perhatiannya. Dengan 

berbagai pola ketentuan dan monitor yang tepat atau kerjasama 

orangtua dan pendidik, anak melakukan perilaku target yang ingin 

mendapat reward,  apakah berupa pujian atau dalam bentuk insentif 

atau mungkin berupa benda yang dapat menjadi stimuli perilaku target 

itu untuk terus dimunculkan,  sehingga pada akhirnya nanti akan 

menjadi perilaku yang melekat. Demikian pula halnya jika perlunya 

pengingat  berupa hukuman atau punishment untuk perilaku yang tidak 

diinginkan. 

Penanganan anak dengan permasalahan perilaku dapat menggunakan 

teknik ini, apakah hiperaktiv, pemalu, suka menangis, enuresis dan 

encopresis, takut dan permasalah perilaku lainnya yang terjadi pada 

anak. 

 

3).  Pelatihan kemampuan sosial 

Pelatihan ini bertujuan untuk menolong anak yang kesulitan dalam 

memusatkan perhatian atau kesulitan berkonsentrasi pada saat 

berinteraksi dengan teman sebaya. Pelatihan meliputi teknik  untuk 

masuk suatu kelompok, hubungan timbal balik dengan teman, 

menyelesaikan konflik dan mengontrol kemarahan. 
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Contoh : 

Melibatkan anak-anak yang kesulitan dalam berkonsentrasi atau 

memusatkan perhatian dalam menyelesaikan tugas dalam bentuk 

bermain puzzle yang dikondisikan dalam bentuk kelompok. Bentuk 

permainan puzzle yang memerlukan konsentrasi yang tinggi dan 

harus dikerjakan bersama, diharapkan akan terjadi interaksi yang 

membuat anak dapat belajar berkonsentrasi, mengontrol diri dan 

bekerja sama dengan anak yang lain 

 

4).  Mengurangi struktur dan stimulus 

William  Cruickshank mengembangkan program pendidikan bagi 

murid yang kesukaran belajar berdasar pada perkembangan awalnya 

(dalam Hallan & Kauffman, 1994). 

Anak dengan masalah perhatian mudah sekali perhatiannya 

berpindah-pindah, maka stimulus yang diberikan pada program 

kegiatan belajar atau lingkungan kelas yang tidak relevan harus 

dikurangi. Hal yang diinginkan dari pendidik dalam menyikapi hal 

ini adalah  menaikkan intensitas melalui penggunaan warna-warna 

cerah pada stimulus yang berhubungan dengan program kegiatan 

belajar tanpa harus menambah jumlahnya.  

Pengurangan stimulus dapat dicapai melalui beberapa modifikasi : 

a. Dinding pada langit-langit yang kedap udara 

b. Berkarpet 
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c. Jendela yang tidak tembus pandang (buram) 

d. Lemari dan rak yang terkunci 

e. Pengurangan penggunaan papan yang berwarna 

f. Menngunakan  tempat yang berbentuk kubik dan bersisi. 
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BAB  IX 

GAGAP 

 

1.  Pengertian Gagap 

Gagap adalah salah satu diantara sekian permasalahan yang dapat terjadi 

pada anak usia TK. Gagap merupakan gangguan ritme atau irama berbicara. 

Bentuknya dapat berupa pengulangan kata-kata. Gagap pada anak 3 tahun ke 

bawah dianggap normal karena proses perkembangan bicara. 

 

Permasalahan gagap pada anak memiliki tiga tingkatan berdasarkan 

lamanya waktu gagap pada anak yaitu;.  

a. Pertama, gagap temporer yang disebabkan oleh lingkungan dan hanya 

berlangsung beberapa bulan kemudian akan hilang dalam tiga bulan 

berikut.  

b. Kedua, gagap ringan  yang dapat berlangsung beberapa lama, sekitar 

setahun.  

c. Ketiga, adalah gagap menetap yaitu gagap yang cenderung 

berlangsung lama dan dapat menetap apabila tidak segera 

mendapatkan penanganan. 

 

Pengklasifikasian gagap  berdasarkan reaksi, dapat dilihat menjadi dua 

tingkatan , yaitu : 
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a. Gagap tahap pertama. Reaksi yang muncul adalah hanya tersendat-

sendat bicaranya. 

b. Gagap tahap kedua. Pada tahap ini anak diikuti perasaan cemas, takut, 

tidak percaya diri serta diiringi dengan gejala sekunder seperti 

mengedip-ngedipkan mata, mengetuk-ngetuk meja, ataupun 

menggoyang-goyangkan kepala. 

 

2.  Penyebab 

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab anak mengalami 

permasalahan gagap. Secara garis besar, penyebab gagap dilihat dari tiga faktor : 

a.  Faktor  Fisiologis 

Gagap dapat terjadi pada anak karena genetik atau keturunan, apakah 

itu dari garis keturunan ibu atau bapak; atau adanya gangguan pada 

syaraf dan pendengaran. Dengan kata lain anak mengalami gagap 

karena faktor bawaan.  

 

b. Faktor Psikis 

Kondisi psikologis anak yang tidak stabil. Misalnya anak mengalami 

masalah emosional, sehingga mengganggu fungsi-fungsi suara atau 

instrumen suara akhirnya ia gagap. Keadaan ini tampak pada anak 

yang tertekan secara emosional, ia akan mengalami kecemasan 

sehingga ia menjadi gagap. Seperti, anak yang sering dibentak-bentak, 
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sering ditakut-takuti, anak yang sulit menjawab ketika disuruh bicara 

di depan umum karena nervous, sering dikejutkan dan sebagainya. 

 

c. Faktor  Sosial atau Lingkungan 

Lingkungan dapat menjadi stimuli anak mengalami gagap. Salah satu 

diantaranya adalah lingkungan keluarga dimana terdapat tuntutan atau 

harapan orang tua yang terlalu tinggi seperti, menuntut anak harus 

sudah dapat berbicara lancar sebelum sekolah. Kurangnya rasa aman 

bagi anak dan kurang komunikasi atau perhatian dalam keluarga juga 

dapat menjadi penyebab gagap. Selain itu, lingkungan sosial luar 

seperti kurangnya hubungan dengan teman. Peniruan dari lingkungan 

juga dapat jadi penyebab, seperti reaksi orang dewasa yang  saat 

melihat anak yang gagap cenderung dianggap sebagai kelucuan dan 

menggemaskan bahkan ditiru-tirukan. Akhirnya, dengan gagap anak 

merasa mendapat perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya. 

 

3.  Gejala-gejala yang Tampak 

Beberapa diantara gejala yang tampak pada anak yang gagap adalah : 

a. Berdasarkan gejala yang tampak, antara lain  

1). Gejala primer, berupa pengulangan kata, perpanjangan, atau 

tersendat-sendat pada beberapa kata awal 
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2). Gejala sekunder, berupa terbentuknya pola-pola bicara sebelum 

mulai bicara, diiringi reaksi seperti mengetuk meja, menggoyangkan 

kepala, menggerakkan tangan dan kaki. 

 

b. Berdasarkan gejala yang tidak tampak, antara lain  terlihat dari 

gangguan emosional yang disebabkan frustasi, merasa tidak nyaman 

dan aman dengan situasi atau orang yang baru dikenalnya, malu, cemas, 

rendah diri. Tanda-tanda ini sebagai indikator bahwa anak mulai masuk 

pada tingkatan gagap kedua.  

 

4.  Pengaruh Kegagapan Pada Perkembangan Anak 

Dampak yang paling jelas terlihat pada anak gagap adalah lambannya 

komunikasi yang merupakan jembatan dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Selain itu, anak gagap juga terkadang menjadi bahan bulan-bulanan, tertawaan, 

olok-olokan teman-temannya. Jika hal ini terus berlanjut, dapat menimbulkan 

dampak negatif yang lebih besar pada anak, seperti rasa percaya diri makin 

berkurang, akan merasa tidak aman untuk berkomunikasi dengan orang lain 

karena dibayang-bayangi kekhawatiran akan ditertawakan. Pengaruh yang lain 

adalah anak menjadi pribadi yang tertutup dan tertekan. 

 

Beberapa contoh perilaku gagap di sekolah maupun di rumah, seperti; 

a. Anak yang begitu senang dan bersemangat ingin menyampaikan pada 

teman-temannya serta pendidiknya disekolah bahwa ia memiliki 
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sepatu baru. Dorongan semangat yang begitu besar menyebabkan 

kalimat yang terucap adalah penggalan kata yang berulang-ulang. 

Tetapi, pandangan orang lain yang melihatnya menganggapnya 

sebagai sebuah lelucon. Maka hal ini akan menjadi stimuli bagi anak 

bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang menarik. 

 

b. Seorang pendidik meminta anak muridnya untuk menjawab sebuah 

pertanyaan dan itu dilakukan didepan teman-temannya. Anak tersebut 

merasa takut dan terdiam beberapa saat tidak mampu menjawab. 

Pendidik yang begitu ingin anaknya pandai, mengharuskan anak itu 

untuk menjawab sambil membentak bahkan mungkin sambil menarik 

daun telinganya dan itu di depan teman-temannya. Anak semakin stres 

dan cemas, ia bahkan tidak dapat lagi berbicara. Orangtua dan 

pendidik yang bijak, hendaknya mampu menenangkan anak jangan 

sampai ia panik dan semakin membuat anak cemas, sebab gagapnya 

anak tersebut karena masalah psikis. 

 

c. Anak yang dalam pergaulan sosialnya sehari-hari mendapat tekanan 

dari teman-teman sebayanya. Dalam bermain terkadang ia ingin 

menyampaikan ide atau imajinasinya dalam bermain tetapi dalam 

kelompok teman sebayanya yang dianggap sebagai petinggi dalam 

kelompok dan ditakuti. 
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5. Intervensi 

a. Mencari sumber penyebab permasalahan gagap, apakah secara fisik 

yang dalam hal ini dapat diketahui para orang tua atau dari segi 

psikologis atau tekanan-tekanan pada kondisi-kondisi tertentu. 

 

b. Hindari marah, mengejek, atau memberikan julukan tertentu dan 

jangan membiarkan anak lain menertawakan anak tersebut. 

 

c. Menciptakan suasana yang tenang dan nyaman bagi setiap anak 

sehingga anak tidak merasa terkejut atau khawatir akan kondisi di 

sekitarnya. Berikan model berbicara yang benar dengan frekuensi 

yang agak lambat dan sikap yang tenang. 

  

d. Apabila anak tiba-tiba gagap, jauhkan ia dari teman-temannya dan 

ditenangkan. Bila hal ini berlanjut, diskusikan dengan orangtua dan 

mneyarankan meminta bantuan pada dokter atau psikolog anak dan 

terapis bicara. 

Formatted: German (Germany)
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BAB X 

MENARIK DIRI (WITHDRAWAL) 

 

1.  Pengertian  

Anak yang menarik diri adalah anak yang lebih memilih bermain sendirian 

dan cenderung tidak dapat bersosialisasi dan cenderung ingin selalu menang 

sendiri. Anak pada usia TK yang mengalami withdrawal akan sulit bergaul 

apalagi berbagi dengan teman sekolahnya. 

 

2.  Penyebab  

Permasalahan yang terjadi pada anak yang menarik diri disebabkan oleh 

beberapa hal :  

a. Lingkungan. Anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang 

kurang memberi stimulus dan dorongan untuk bersosialisasi akan 

menjadikan anak menarik diri dari kehidupan sosialnya. Orangtua, 

pendidik maupun orang dewasa lainnya ; lingkungan rumah, sekolah 

dan masyarakat,  amat terkait dan berperan penting dalam melatih dan 

mengembangkan kemampauan sosialisasi anak. Jika kemampuan 

sosialisasi anak dengan lingkungannya kurang atau bahkan tertutup 

akan menjadikan anak lebih menikmati hidup dengan dirinya sendiri.  

 

b. Rasa takut, tak percaya diri, malu, perasaan rendah diri. Anak 

yang pendiam, tidak dapat bergaul dengan teman lainnya karena tidak 

Formatted: German (Germany)

Formatted: Finnish



 

 

196 

memiliki percaya diri, takut dan malu karena tidak terbiasa bergaul, 

atau merasa rendah diri dengan keadaan dirinya lalu menarik diri dari 

lingkungan pergaulannya, misalnya ia memiliki kelainan tubuh, atau ia 

tidak memiliki tas baru atau barang-barang seperti teman sekolahnya 

yang kaya. 

 

c. Rasa tidak puas. Anak yang secara intelektual tergolong cerdas, atau 

lebih aktif dan agresif, misalnya, akan merasa bahwa teman-teman 

bergaulnya tidak sepadan, dianggap tidak cepat tanggap dan dapat 

menyamai yang lainnya dalam bergaul atau bermain. Akibatnya anak 

tersebut akan merasa bergaul/bermain dengan teman-temannya itu 

sesuatu yang tidak menantang, tidak memuaskan dan membosankan. 

Maka tak heran lagi jika ia lebih memilih bermain dengan dirinya 

sendiri dan merasa tidak perlu bergaul. 

 

d. Tidak ada kesamaan minat. Anak yang memiliki minat atau 

kegemaran tertentu tentunya akan lebih menikmati waktu luangnya 

daripada dengan teman-temannya yang tidak memiliki kesamaan minat 

dengannya. Misalnya anak yang gemar menggambar, tentunya akan 

lebih menikmati dan menghabiskan lebih banyak waktu 

kesendiriannya dengan dengan menggambar. 

 

 

Formatted: Dutch (Netherlands)
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e. Temperamen anak. Tiap individu memiliki temperamen yang 

berbeda-beda, tidak terkecuali anak-anak. Selain emosi, tingkat 

keterlibatan anak juga merupakan salah satu komponen yang 

menentukan temperamen anak. Ada anak yang tidak menyukai suasana 

orang banyak. Temperamennya tidak menyukai keramaian. Anak 

dengan temperamen seperti ini kemungkinan bertipe lebih imajinatif, 

sehingga dengan dengan kesendirian ia bebas melakukan apa saja 

keinginannya tanpa terganggu yang lain. 

 

f. Memilih usia tertentu. Anak memilih usia tertentu dalam bergaul 

mungkin karena ia akan merasa dapat lebih tampil, misalnya memilih 

usia yang dibawah usianya. Ketika lingkungan dalam hal ini sekolah 

tidak ditemukan yang lebih muda, maka ia akan menarik diri dari 

lingkungan tersebut. 

 

3.  Gejala-Gejala yang Tampak 

Gejala-gejala yang dapat dilihat pada kategori anak yang menarik diri adalah : 

a. Tidak mau bersosialisasi atau bergaul, selain dengan keluarganya. 

b. Pendiam, rendah diri, malu, takut, tidak banyak bicara, dan bermain 

sendiri. 

c. Sering melamun, menyendiri dan tidak suka keramaian. 

d. Sibuk sendiri dengan kegiatan dirinya. 

e. Rendah diri, menjadi bahan olok-olokan temannya. 
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f. Bermain sendiri di tempat yang menurutnya aman bahkan dapat 

menjadi “rumah keduanya” 

g. Pemalu  dan tidak suka terlibat dalam aktivitas program yang 

melibatkan teman lain. 

 

4.  Pengaruh Menarik Diri Terhadap Perkembangan Anak 

Anak menjadi pribadi yang tertutup, sulit bersosialisasi, tidak percaya diri, 

pribadi penyendiri. Jika sejak kecil anak terbentuk dengan kondisi seperti ini 

maka ia akan sulit mencapai keinginan-keinginannya ke depan,  sebab salah satu 

jembatan mewujudkan keinginan adalah membuka diri dan berkomunikasi dengan 

orang lain. Maka hendaknya orangtua dan pendidik membantu anak sedemikian 

rupa agar perilaku menarik diri ini tidak menjadi bagian dari hidup anak hingga 

remaja dan dewasanya nanti. 

 

Beberapa contoh perilaku menarik diri, seperti ; 

a. Anak lebih disibukkan dengan mainannya sendiri di kelas padahal 

anak yang sebaya dengannya bergembira-ria bermain bersama. 

b. Merasa tidak cocok dengan teman bermain, ia mencari tempat 

tersendiri yang menurutnya “lebih baik” baginya. 

c. Kegiatan-kegiatan sekolah amat minim diikuti karena ia malu, rendah 

diri, takut dan sebagainya 
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5.    Intervensi  

a.  Jangan memaksa anak untuk melakukan sesuatu, karena hal ini dapat 

menyebabkan anak tersebut jauh dari pendidiknya, karena anak  yang 

menarik diri cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan yang lain. 

Berikan sikap bahwa pendidik percaya dan menghargainya. 

a. Melakukan kegiatan dengan anak, kemudian ajaklah satu atau dua anak 

yang lain untuk bergabung, setelah mereka asyik bermain pendidik 

sebaiknya menjauh. 

b. Menerima dan menghargai setiap ekspresi anak-anak, baik itu berupa 

perasaan, ide, pernyataan walaupun hal itu hanya ungkapan verbal yang 

tidak bermaksud apa-apa.  

c. Secara aktif mengajarkan keterampilan sosial dan cara-cara untuk 

memulai bermain bersama anak yang lain. Pendidik dapat memberikan 

beberapa contoh kata-kata atau perilaku tertentu untuk mengajak anak 

lain bermain. Beri penghargaan yang positif ketika anak dapat bermain 

bersama anak yang lain. Misalnya dengan kata-kata, “Ibu sangat senang 

melihatmu berbicara dan tertawa. Ibu yakin pasti kamu senang dan 

menikmati bermain dengan yang lain.” 

d. Bila anak masih sukar diajak untuk bergabung, berikan beberapa pilihan 

untuk ikut berpartisipasi. Batasi jumlah waktu anak bermain sendiri. 

Menyarankan pada orang tua untuk mengajak anak bersosialisasi di 

sekitar rumah. 
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BAB XI 

ENURESIS (MENGOMPOL) DAN  

ENCOPRESIS (BUANG AIR BESAR DI CELANA) 

 

1. Pengertian Enuresis dan Encopresis 

a. Enuresis 

Enuresis adalah mengompol atau buang air kecil di celana, seperti di 

sekolah  ataupun pada saat tidur. Secara biologis, anak usia TK sudah tidak lagi 

mengompol, karena otot-otot yang  mengatur kontraksi urin sudah berkembang 

secara sempurna. 

 

Di dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV 

(American Psychiatric Association. 1995) disebutkan bahwa ada tiga kategori 

enuresis, yaitu : 

1. Nocturnal enuresis, yaitu ngompol pada malam hari, pada saat 

subjek tidur. 

2. Diurnal enuresis, yakni ngompol pada siang hari, atau pada saat 

subjek terjaga dan sedang beraktivitas 

3. Nocturnal dan diurnal, kebiasaan mengompol baik pada siang 

maupun malam hari. 

 

Dari tiga kategori di  atas, ada  dua tipe enuresis berdasarkan lamanya 

waktu perilaku tersebut muncul yaitu : 

1) Enuresis berkesinambungan. Ini terjadi dari sejak lahir dan 

berkelanjutan. Biasanya tipe ini sangat dipengaruhi oleh kondisi 

biologis yang berkaitan dengan mekanisme kontrol urine, ataupun 
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disebabkan karena gagalnya latihan dari sejak dini untuk membuang 

air kecil di kamar mandi. 

 

2) Enuresis tidak berkesinambungan. Mengompol ini terjadi kembali 

setelah dalam jangka waktu tertentu anak anak tidak mengompol lagi. 

Enuresis ini banyak berkaitan dengan kondisi psikologis anak . 

 

b. Encopresis 

Encopresis adalah buang air besar di sembarang tempat, baik itu di dalam 

kelas maupun di celana. Seperti halnya enuresis, pada anak usia TK harusnya hal 

ini sudah tidak terjadi lagi. 

 Menurut Sutadi dan Deliana (1996) ada beberapa tipe encopresis yaitu : 

1) Tipe kontinyu 

 Tipe ini terjadi pada anak yang tidak pernah diberi latihan kebersihan, 

sehingga tidak mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan 

norma yang ada. Anak-anak ini biasanya berasal dari keluarga yang 

berstatus sosial ekonomi yang rendah. Anak yang mengalami tipe ini 

ditandai dengan sifat tidak patuh pada aturan, agresif dan belum 

mengerti rasa malu. 

 

2) Tipe diskontinyu 

 Terjadi pada anak yang terlalu dipaksa dan dikontrol pengeluaran 

tinjanya. Biasanya pola asuh yang diterapkan oleh orangtua cenderung 
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kaku dan otoriter sehingga anak merasa terpaksa dan takut. Perasaaan 

ini menyebabkan anak semakin cemas untuk mengontrol pengeluaran 

tinjanya. 

 

3)     Tipe  retentif 

 Tipe ini mempunyai ciri bila ditanya apakah ia ingin buang air besar, 

anak akan menjawab “tidak” bahkan cenderung mengeluarkan reaksi 

yang negatif. Namun, tidak lama kemudian anak akan mengeluarkan 

kotorannya. 

 

3. Penyebab Eneuresis Dan Encopresis 

Ada beberapa penyebab timbulnya eneuresis dan encopresis, yaitu : 

a. Fisiologis. Adanya gangguan pada mekanisme pengontrolan urin atau 

buang air besar pada tubuh anak seperti infeksi saluran kencing, 

gangguan ginjal, gangguan pencernaan atau metabolisme tubuh, atau 

bisa juga karena trauma fisik seperti benturan di tulang belakangnya 

akibat jatuh atau terbentur dengan keras. 

 

b. Psikologis. Anak merasa takut atau cemas disebabkan beberapa hal 

misalnya karena merasa terancam oleh teman,  pendidik, keadaan 

sekolah yang dianggap tidak “ramah” atau karena ketakutan terhadap 

orangtua. Selain itu, disebabkan karena hadirnya adik baru. Dalam hal 

ini anak menjadi cemburu dan ingin diperhatikan. Akibatnya anak 
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akan melakukan tindakan yang membuat orangtuanya kembali 

memberikan perhatian padanya. 

 

c. Hal lain. Misalnya karena faktor kelelahan karena banyak nya 

aktivitas motorik yang dilakukan anak, terlalu banyak minum, 

kebiasaan yang tidak teratur atau suhu yang sangat dingin. 

 

d. Gugup/tidak biasa menahan, takut, kedinginan, malu bilang pada 

pendidiknya, banyak minum susu, kurang tertarik dengan pendidik, 

belum kerasan duduk, takut ditinggal. 

 

e. Karena sakit perut, kebanyakan makan buah, pendiam, tidak berani 

bilang sama pendidik, pemalu, tidak kuat menahan, karena tidak 

terbiasa menahan, takut, gugup, tegang, anak tidak mau 

ngomong/pendiam, sering buang air besar di sembarang tempat, anak 

cuek, makanan tidak sehat, sering tegang, tergesa-gesa berangkat ke 

sekolah, anak belum bisa cara memakai celana kembali. 

 

3. Gejala-Gejala yang Tampak  

Gejala-gejala yang tampak pada anak biasanya anak berkeringat dingin, 

gugup, atau menangis pada saat menahan buang air kecil atau buang air besar 

namun ia sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Seperti yang sudah disebutkan 

umumnya anak memiliki sifat cenderung pasif dan pendiam sehingga sulit untuk 
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mengemukakan maksudnya. Dibandingkan encopresis, hal yang paling sering 

terjadi di TK adalah enuresis. 

 

4.  Pengaruh Enuresis Dan Encopresis Terhadap Perkembangan Anak 

 Bila tidak diatasi segera dengan mengetahui akar permasalahannya, 

enuresis dan encopresis ini dapat mengakibatkan beberapa hal baik dari fisiologis 

maupun psikologisnya, yaitu : 

a. Fisiologis. Bila hal ini tidak di terapi secara medis, maka akan 

menyebabkan kondisi anak semakin parah dan semakin sulit untuk 

diterapi. 

 

b. Psikologis. Anak akan menjadi malu, rendah diri dan tidak percaya diri 

ditambah lagi ia akan mendapatkan ejekan atau pemberian “ gelar “ 

oleh temannya seperti si ngompol, atau si bau. Panggilan-panggilan ini 

akan berlangsung lama sehingga akibat yang lebih jauh anak merasa 

tidak aman dan nyaman berada di lingkungan teman-temannya. 

 

5. Intervensi  

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pendidik di sekolah, yaitu 

a. Mencari tahu penyebab mengapa anak melakukan hal itu di sekolah 

b. Bila enuresis dan encopresis disebabkan karena reaksi dan tekanan 

maka pendidik harus dapat memberikan suasana tenang dan 
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tentram untuk menghilangkan ketegangan kibat dari tekanan 

tersebut. 

c. Bila enuresis dan encopresis disebabkan oleh kelainan fisik, maka 

pendidik harus berkonsultasi dengan orang tua, atau ahli, psikiater 

atau psikolog anak. 

d. Bila anak melakukan akibat ketidakkonsisten latihan di rumah 

maka pendidik dapat mengajarkan anak bagaimana cara yang tepat 

dengan menggunakan alat peraga. 

e. Pada saat anak melakukan jangan dimarahi, sebab hal tersebut 

tidaklah mengurangi atau memecahkan masalah. 

f. Memberikan penjelasan akibatnya dengan menggunakan bahasa 

anak tentang apa yang seharusnya dilakukan dan dampak negatif 

yang didapatkan bila ia melakukan enuresis dan encopresis. 

g. Bila anak berhasil melakukan cara dan tempat yang tepat pendidik 

memberikan apresiasi atau pujian terhadap anak. 

 

Secara praktis, orangtua dapat melakukan penanganan terhadap 

enuresis dan encopresis baik sebagai penanganan tindakan prepentif, pelatihan, 

maupun sebagai terapi bagi anak yang mengalami enuresis dan encopresis. 

Penanganan praktis ini dapat dilakukan melalui toilet training. Toilet  training 

merupakan usaha orangtua maupun pendidik untuk melatih anak agar mampu 

mendidik diri sendiri saat buang air kecil atau besar. Toilet training terdiri dari 

Bowel Control atau kontrol buang air besar dan Bladder Control atau kontrol 
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buang air kecil. Pada umumnya saat yang tepat melakukan toilet training adalah 

setelah anak mulai dapat berjalan (sekitar usia 1,5 tahun). Kontrol buang air besar 

seringkali lebih cepat dikuasai  daripada kontrol buang air kecil. 

 1). Bowel Control 

Yang dimaksud dengan bowel control adalah kemampuan anak untuk 

menahan dan melepaskan keinginan buang  air besar. Rata-rata anak 

mulai dapat dilatih melakukan kontrol setelah usia 18 bulan sampai 2 

tahun. Namun sebagian besar anak perempuan dapat diberikan toilet 

training lebih dini dari pada anak laki-laki. Yaitu, usia 2 tahun untuk anak 

perempuan dan 3 tahun untuk anak laki-laki. Setiap anak memiliki cara 

sendiri untuk menunjukkan keinginan buang air besar. Ada yang 

mengerutkan tubuh, mukanya memerah, menangis dan lain-lain. Pada saat 

inilah orangtua atau pendidik dapat menuntunnya ke kamar mandi dan 

melakukan langkah berikut : 

a) Dengan sikap tenang dudukkan anak pada kloset atau pispot. 

b) Katakan dengan lembut dan jelas bahwa inilah tempat untuk 

membuang air besar dan kecil. 

c) Usahakan supaya anak tidak duduk lebih dari lima menit.  Jadi, 

sebisa mungkin orangtua atau pendidik  tahu pasti bahwa anak 

akan segera buang air besar setelah didudukkan. Kalau terlalu 

lama, anak merasa bosan sehingga kurang menyukai pengalaman 

pertamanya, hal ini dapat menghambat kelancaran toilet training 

selanjutnya. 
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d) Pada mulanya, orangtua atau pendidik cukup melatih anak dua kali 

sehari. Beri pujian bila anak berhasil buang air besar tanpa banyak 

kesulitan. Namun, ingatlah agar tidak terlalu membesar-besarkan 

keberhasilan karena bagimanapun juga ini merupakan proses yang 

sangat alami. 

e) Hindari memberi “iming-iming” pada anak agar ia mau buang air 

besar dan jangan memarahinya bila ia tidak berhasil. 

f) Hindari membicarakan ketidakberhasilan anak dalam buang air 

besar, bila ia berada di dekat anda (orangtua atau pendidiknya), hal 

ini besar pengaruhnya bagi anak. Ia mungkin akan merasa malu 

atau bisa juga menemukan sesuatu yang dapat dijadikannya senjata 

untuk mempermainkan orangtua atau pendidiknya. 

 

2). Bladder Control 

Bladder control adalah kemampuan anak menahan dan melepaskan 

keinginan buang air kecil. Karena kantong air seni secara biologis perlu 

lebih sering dikosongkan. Bladder control memerlukan waktu lebih lama 

dibandingkan bowel control. Setelah usia 18 bulan, anak dapat menahan 

air seni dalam jangka waktu dua jam. Hal ini disebabkan kantong air seni 

telah bertambah lebih besar dan sistem saraf sebagai alat kontrol telah 

berkembang lebih baik. Bladder control biasanya belum sempurna 

sebelum anak berusia 5 tahun. Mengajarkan anak buang air kecil di kloset 

dan membersihkan diri biasanya lebih mudah dibandingkan mengajar anak 
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menahan air seninya. Dalam mengajar anak buang air kecil di kloset, 

orangtua atau pendidik dapat menerapkan langkah yang sama dengan 

buang air besar. Dalam melatih anak untuk tidak mengompol, perlu 

diperhatikan beberapa hal berikut : 

a) Orangtua atau pendidik harus siap sedia mengikuti pola buang air kecil 

anak yang belum teratur. 

b) Beri kebebasan pada anak untuk membentuk kebiasaan menahan 

buang air kecilnya, untuk waktu yang semakin lama. Bila anak terlalu 

sering dibawa ke kamar mandi untuk menghindari anak buang air kecil 

di celana, ada kemungkinan kemampuan anak menahan air seni jadi 

terlalu singkat. 

c) Ajarkan anak agar memberi tanda atau bicara, bila ingin buang air 

kecil, sebelum membasahi celananya. 
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BAB XII 

BERBOHONG 

 

1. Pengertian Berbohong 

Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya. Bila dilakukan oleh orang dewasa, maka sikap kita terhadapnya 

jelas, juga pilihan tindakan yang perlu diambil untuk menanggapinya. Namun hal 

ini menjadi berbeda bila kebohongan dilakukan oleh anak usia prasekolah. Ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 

Pertama adalah tentang fakta itu sendiri. Orang dewasa dengan jelas 

dapat membedakan mana yang fakta, yakni yang secara objektif ada di 

lingkungan, dengan yang sifatnya fantasi atau khayalan. Sebagai contoh, makhluk 

“monster” bagi orang tua hanya ada di dalam khayalan, namun anak-anak dengan 

sepenuh hati akan meyakini bahwa mereka ada secara objektif. Karenanya 

kebohongan yang dilakukan oleh anak-anak kemungkinan disebabkan oleh 

ketidakmampuan untuk memilah mana yang merupakan fakta dan mana yang 

merupakan fantasi. Sesuatu yang paling baik dilakukan barangkali adalah 

menganggap cerita anak sebagai bagian dari proses berfantasi yang bermanfaat 

untuk mengembangkan kreativitasnya. 

 

Kedua, orang tua mungkin melakukan kebohongan untuk mendapatkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri, atau pada beberapa kasus untuk melindungi diri. 

Keuntungan yang ingin dicapai bisa bersifat material, misalnya uang atau benda 
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berharga, maupun sosial misalnya pangkat, derajat sosial, atau sekedar untuk 

kebanggaan di depan orang lain. Kebohongan orang tua memiliki dua sisi. Di sisi 

lain kebohongan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi si 

pelaku, dan di sisi lain kebohongan itu dapat merugikan orang lain. Dalam 

kebanyakan kasus sulit dicari sisi yang menguntungkan bagi semua pihak dari 

kebohongan yang dilakukan oleh orang tua. 

Sekalipun faktor tujuan juga bisa dijumpai pada kebohongan yang 

dilakukan oleh anak-anak, tujuan tersebut bersifat sangat sementara. Misalnya, 

anak berbohong bahwa dia baru saja jalan-jalan dengan ayahnya ke luar kota 

semata-mata hanya biar dia terlihat hebat di depan teman-temannya. Di sisi lain, 

sangat jarang kebohongan yang dilakukan anak-anak menimbulkan akibat yang 

merugikan anak atau orang lain. Justru sisi manfaat yang lebih mungkin 

didapatkan. Pada anak yang melakukan kebohongan, itu mungkin bisa 

mengembangkan kreativitas berpikirnya. Pada kelompok anak-anak, proses 

berkomunikasi yang penuh khayalan tersebut bisa menciptakan kegembiraan, 

disamping juga stimulasi kelompok untuk mengembangkan kreativitas. 

Sekalipun terdapat sisi-sisi positif pada kebohongan anak, terdapat juga 

kemungkinan kesalahan perkembangan yang mengarah pada terbentuknya 

kebiasaan bohong sampai usia dewasa. Bila itu terjadi, maka akan terbentuk bibit-

bibit kebohongan patologis pada anak.  

Bagian ini berusaha mengupas kedua sisi tersebut secara berimbang. Di 

satu sisi adalah untuk melihat kebohongan sebagai bagian dari proses 

pengembangan intelektualitas anak. Di sisi lain adalah untuk mendeteksi secara 
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dini kemungkinan kebohongan tersebut mengarah pada perkembangan yang tidak 

sehat. Terhadap keduanya, bagian ini berusaha memaparkan tindakan-tindakan 

apa yang perlu diambil oleh pendidik TK. 

 

2.  Penyebab Anak Berbohong 

Beberapa situasi membuat kebohongan terasa menyenangkan bagi 

pelakunya, maupun bagi anak lain ataupun orang dewasa yang mendengarkannya. 

Pada situasi semacam itu anak cenderung menonjolkan diri dan pengalaman-

pengalaman hebatnya. Misalnya, pulang sekolah baju anak mungkin menjadi 

kotor dan ada sedikit luka gores di lututnya. Si anak mengembangkan cerita 

bahwa dia baru bergulat dengan raksasa dan terjatuh ke kubangan lumpur, atau 

bergulat dengan anak yang jauh lebih besar dari dirinya, dan dia memenangkan 

pergulatan itu. Kebohongan semacam itu lebih terasa sebagai bualan, dan bukan 

sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. 

Bila dicermati, ada empat bentuk kebohongan pada situasi semacam itu, 

yaitu; 

a. Pertama, adalah kebohongan yang menutupi kondisi dirinya. Bualan 

tentang perkelahian dengan monster atau raksasa jahat mungkin 

merupakan kompensasi diri. Anak sadar bahwa setiap orang perlu 

melakukan kebaikan, dan kebaikan sering disimbolkan dengan 

kemenangan satria atas raksasa jahat. Menyadari dirinya masih kecil 

dan belum mampu melakukan tindakan-tindakan hebat, anak 

menggunakan cerita untuk menumbuhkan penghargaan pada dirinya. 
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Respon yang tepat dari orang dewasa terhadap bualan semacam ini 

akan mengubah kebanggaan diri yang semu menjadi kepercayaan diri 

yang tinggi pada diri si anak. 

 

b. Kedua, pada satu kesempatan mungkin anak ingin menunjukkan 

superioritasnya dibanding anak-anak yang lain. Karena superioritas 

pada anak identik dengan pengalaman-pengalaman yang hebat, maka 

anak mungkin melebih-lebihkan cerita tentang apa yang baru saja 

dilakukannya. Pengalaman jalan-jalan ke kebun binatang mungkin 

dibumbui pertemuan anak dengan dinosaurus. Pengalaman 

berkunjung ke museum pesawat terbang mungkin dibumbui dengan 

cerita si anak menjadi pilot pesawat tempur. 

 

c. Ketiga, faktor situasional yang mengancam. Kadang orang tua atau 

pendidik TK menghukum anak secara sembarang. Mungkin hukuman 

itu diberikan untuk hal yang tidak dilakukan oleh anak. Atau mungkin 

dalam pikiran anak hukuman itu tidak setimpal dengan kesalahan 

yang dilakukannya. Bila hal ini berlangsung terus menerus, anak 

mungkin berpikir lebih baik berbohong untuk menghindari hukuman 

yang mungkin diterimanya. 

 

d. Keempat, meniru kebohongan yang dilihat atau didengar anak 

dongeng, cerita dan film anak-anak. Secara tidak disadari cerita 
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semacam Si Kancil mengandung unsur-unsur kebohongan. Di 

samping itu beberapa film kartun anak-anak berisikan contoh-contoh 

tindakan berbohong. Sekalipun belum ada penelitian yang secara 

khusus mengukur dampak proses belajar mencontoh perilaku 

berbohong pada sumber-sumber tersebut, namun seyogyanya orangtua 

dan pendidik TK patut berhati-hati terhadap kemungkinan tersebut. 

 

Meniru kebohongan yang secara sadar atau tidak dilakukan oleh orang 

tua atau orang dewasa lain di lingkungan anak. Misalnya, orangtua tidak dapat 

menghadiri undangan pertemuan pendidik dan orang tua dengan alasan sakit atau 

sibuk. Bila itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh anak, peristiwa 

semacam itu mungkin membuat anak dilain kesempatan menirunya. Ia bisa 

berpikir, kalau ibu berbohong, kenapa saya tidak boleh? 

Satu hal yang jarang disadari oleh orang tua adalah bahwa kebohongan 

anak mungkin sebenarnya menyiratkan apa yang diinginkannya dari orang lain. 

Anak yang bercerita tentang seekor kucing yang kesepian, mungkin sebenarnya 

secara tidak sadar menunjukkan kebutuhannya akan perhatian orang tua.  

Sisi positif yang lain adalah bualan anak mungkin justru merupakan 

proses penghayatannya terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Anak mungkin 

bercerita tentang dirinya yang terpeleset jatuh dengan bunyi seperti pohon 

tumbang: “bum .…” Dengan melebihkan unsur bunyi jatuh tersebut anak justru 

bisa menghayati pengalaman jatuhnya dan rasa sakit yang dialaminya. Proses 

menghayati seperti ini memiliki dampak belajar yang sangat baik untuk si anak. 
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Secara ringkas, kebohongan anak memiliki sisi negatif maupun positif. 

Bila harus ditimbang keduanya, unsur positif yang sebenarnya lebih dominan. 

Namun karena kebohongan ini bisa berlanjut ke masa dewasa, orang tua dan 

pendidik perlu memberikan tanggapan yang tepat. Tanggapan yang baik akan 

merubah fantasi menjadi kreativitas, melebih-lebihan cerita diri menjadi 

kepercayaan diri yang memadai. 

 

3. Gejala-gejala yang Tampak 

Berbeda dengan kebohongan pada orang tua, seringkali sangat sulit untuk 

mendeteksi kebohongan anak dari ekspresi wajahnya. Bila orang tua berbohong 

maka dia cenderung untuk menghindari bertatap muka dengan lawan bicaranya. 

Tidak demikian dengan anak-anak. Seringkali mereka dengan polosnya 

mengekspresikan kebohongan tersebut. Karena itu yang penting diperhatikan pada 

anak-anak bukanlah apakah dia berbohong atau tidak, namun apa yang 

diungkapkannya. Selanjutnya yang perlu dipilah-pilah adalah apa yang membuat 

dia berbohong. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa ada unsur positif dan negatif pada 

kebohongan anak-anak. Karena itu yang perlu dicermati adalah unsur-unsur untuk 

memaksimalkan perkembangan yang positif. Cerita tentang pertempuran anak 

dengan monster, misalnya, bisa ditanggapi dengan pujian bahwa si anak sudah 

berusaha berbuat baik. Pujian itu akan menguatkan diri anak bahwa berbuat 

kebaikan itu mendatangkan penguatan yang setimpal. Selanjutnya orang tua atau 

pendidik TK perlu mengajak anak untuk menerapkan prinsip berbuat baik itu 
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dengan tindakan nyata di lingkungan. Misalnya, orang tua mungkin mengkaitkan 

monster dengan kuman atau bakteri pada sampah yang berceceran di rumah atau 

sekolah. Dengan demikian anak akan melihat tindakan menyingkirkan sampah itu 

sama hebatnya dengan tindakan mengalahkan raksasa jahat. 

Hal yang  benar-benar perlu diperhatikan adalah bila anak bercerita 

dengan ekspresi yang sedih atau dengan tema-tema yang menyedihkan. Gaya dan 

isi cerita tersebut mungkin menyiratkan kebutuhannya akan perhatian dan kasih 

sayang dari orang tua. Semakin berulang cerita tersebut, dan semakin dalam 

isinya, mungkin menunjukkan kebutuhan yang semakin besar. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dari isi cerita adalah kemungkinan efek 

negatif pada anak lain. Sebagai contoh, anak mungkin suka menceritakan 

kejelekan salah seorang temannya. Cerita yang mengandung unsur penilaian 

sosial ini bisa berdampak negatif baik pada diri si anak maupun anak yang 

menjadi subjek cerita. Si anak mungkin akan mengembangkan sudut pandang 

negatif tentang pergaulan sosial. Bila cerita itu disampaikan kepada anak-anak 

lain, maka mungkin itu juga akan merubah cara pandang anak-anak lain.  

Secara ringkas, yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi isi 

cerita anak. Isi cerita mengungkapkan banyak hal, baik yang secara nyata 

diungkapkan maupun apa yang tersirat di dalamnya. 

 

4. Pengaruh Kecenderungan Berbohong Terhadap Perkembangan Anak  

Seiring dengan bertambahnya usia, anak akan dapat membedakan antara 

kenyataan dan khayalan atau hanya cerita fiktif saja. Hal yang harus disadari betul 
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bahwa memang pada masa usia TK, kecendrungan berfantasi merupakan bagian 

dari proses perkembangan kognitifnya, untuk itu jangan dihambat namun 

diarahkan saja. Hal yang perlu diwaspadai adalah kalau kebiasaan berbohong 

terus berlanjut yang mengarah pada kebohongan yang patologis mengenai hal 

yang nyata, misalnya anak mengambil barang orang lain namun ia selalu 

mengingkarinya, maka pengaruhnya pada anak akan :  

a. Terhambatnya perkembangan emosi dan sosial yang tepat. 

b. Akan dijauhi oleh teman-temannya 

c. Anak akan semakin bingung dengan identitas siapa dirinya, yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi konsep diri yang salah yang terbentuk 

dari perilakunya yang semu. 

 

5.  Intervensi  

Menghadapi anak yang selalu berbohong memerlukan teknik tersendiri. 

Ada beberapa hal yang dilakukan pendidik untuk mengatasi hal tersebut : 

a. Beri penjelasan secukupnya dan jangan memberikan penjelasan 

moral yang panjang lebar, katakan bila ia berbohong akan 

membuat pendidik sedih. 

b. Membantu anak membedakan fantasi dan kenyataan. Salah satunya 

dengan menanggapi anak secara proposional, misalnya menanggapi 

ceritanya hebat lalu menjelaskan tentang gambaran yang 

sebenarnya. Sebagai contoh pada saat anak bercerita mengenai 

manusia yang bisa terbang pendidik memberikan penjelasan bahwa 
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manusia yang ada tidak bisa terbang karena tidak mempunyai 

sayap. Hindari sikap marah atau yang menakutkan pada anak bila 

anak melakukan sesuatu yang salah sehingga anak tidak takut 

untuk berterus terang. 

c. Mencari penyebab mengapa anak selalu berbohong dan 

mengupayakan mencari penyelesaiannya selama di sekolah. Tidak 

memojokkan anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

menuduh apabila dirasakan anak tersebut sering berbohong. 

Misalnya, dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang dimulai 

dengan kalimat apa dan bukan mengapa. 
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BAB XIII 

KEBERBAKATAN 

 

1. Pengertian Giftedness 

Dari beberapa literatur asing, keberbakatan ini menjadi permasalahan 

sendiri bagi anak maupun bagi pendidik. Istilah ini juga untuk di beberapa tempat 

di Indonesia belumlah populer, walaupun permasalahan perilaku pada anak-anak 

seringkali disebabkan oleh adanya faktor keberbakatan ini.  

Gifted adalah sebutan bagi anak yang memiliki bakat, memiliki 

kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang 

tertentu, kreativitas tinggi dan bertanggungjawab pada tugas. 

 

2. Penyebab Giftedness 

Keberbakatan mensyaratkan tiga kriteria yang meliputi  kemampuan di 

atas rata-rata (baik kemampuan umum maupun kemampuan khusus), kreativitas 

yang tinggi dan pengikatan diri terhadap tugas yang tinggi pula. Keberbakatan 

bersifat kreatif-produktif  ada pada individu tertentu dalam kondisi tertentu pada 

bidang yang khusus baik dalam situasi positif maupun negatif. Pengikatan diri 

terhadap tugas tidak sama dengan konsentrasi, prestasi berbagai bidang akademis, 

dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, melainkan lebih terkait pada 

minat dan motivasi  untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah (Renzulli & 

Reis, 1985). 
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 Menurut Marland (Tjahyono, 2002) keberbakatan mempunyai definisi 

yang bersifat multidimensional, digambarkan bahwa anak berbakat sebagai anak 

yang menunjukkan prestasi yang tinggi atau potensi dalam salah satu dari enam 

area: kemampuan intelektual umum, kemampuan akademis khusus, berfikir 

kreatif-produktif, kemampuan kepemimpinan, seni dan kemampuan psikomotor. 

Implikasi pandangan ini dalam dunia pendidikan adalah: keberbakatan dapat 

berupa potensi maupun sudah terwujud dalam prestasi atau kinerja  serta anak 

berbakat tidak mesti harus luar biasa kemampuannya dalam segala hal. 

 Berdasarkan konsep di atas, hampir semua ahli sepakat bahwa yang 

menjadi syarat anak itu digolongkan sebagai anak gifted harus memiliki kriteria, 

seperti yang telah ditegaskan oleh Renzulli (1981). Tiga ciri pokok tersebut adalah 

kemampuan umum diatas rata-rata, kreativitas tugas dan komitmen terhadap tugas 

yang cukup tinggi. 

 

3. Gejala-gejala yang Tampak 

Secara umum, gejala-gejala yang nampak menonjol pada anak berbakat, 

yaitu : 

a. Ingatan jangka panjang yang menonjol 

b. Kosa kata yang luas 

c. Menonjol dalam pemahaman bacaan 

d. Menonjol dalam logika  matematika 

e. Keterampilan verbal yang menonjol terutama dalam diskusi 

f. Mampu memahami konsep-konsep yang yang lebih dari umurnya 
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g. Bekerja lebih baik pada tugas yang menantang 

h. Bekerja dengan baik untuk tugas-tugas yang kompleks 

i. Sangat kreatif dan imajinatif 

j. Penalaran dan pengamatannya sangat baik 

k. Memiliki ide-ide yang menarik 

l. Rasa ingin tahu yang besar, banyak bertanya 

m. Tingkat energi tinggi 

n. Kemungkinan memiliki kemampuan yang menonjol dalam seni, sains, 

geometri, mekanik, teknologi dan musik 

 

Arthur (1998) lebih lanjut menjelaskan tentang mengidentifikasi anak-

anak berbakat dengan memperhatikan secara cermat beberapa hal , seperti : 

1. Memiliki memori/ingatan yang baik, khususnya memori jangka 

panjang 

2. Memiliki kosakata yang sangat bagus 

3. Bisa berkonsentrasi untuk periode yang lama 

4. Menguasai informasi dengan mudah 

5. Mengamati dengan tajam dan sangat ingin tahu 

6. Memiliki minat yang kuat 

7. Mudah menunjukkan rasa haru pada orang lain 

8. Berminat dengan buku 

9. Menunjukkan tingkat energi tinggi 

10. Sering bersifat perfectionist 
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11. Lebih suka bermain dengan anak yang lebih tua atau dengan orang 

dewasa 

12. Mengerjakan soal matematika sederhana dengan mudah dan 

menikmatinya 

13. Sangat gigih 

14. Memiliki rasa humor yang baik 

15. Menggunakan item umum dengan cara yang tak biasa 

16. Menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kecakapan sosial yang 

baik 

17. Menunjukkan minat kuat pada suatu atau beberapa seni 

18. Sangat peka atau sensitif terhadap sesuatu 

 

Ahli lain, Saifer (2003) mengatakan karena keunikannya, anak berbakat 

memiliki kecenderungan terhadap perilaku-perilaku tertentu yang bisa 

menyebabkan masalah bagi dirinya,   pendidik,  orang tua atau teman sekelasnya. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 6. Perilaku Bermasalah dan Pendekatan yang dilakukan Pendidik 

Perilaku Bermasalah Pendekatan Pendidik 

Bosan, ketolol-tololan, melucu 

 

 Berikan lebih banyak aktivitas 

yang merangsang dan menantang. 

Beri anak kesempatan dan banyak 

waktu untuk menuruti minatnya 

sendiri. 
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Mencari metode atau sistemnya 

sendiri dalam melakukan sesuatu, 

yang bertentangan dengan cara anda 

atau cara seharusnya sesuatu itu 

dikerjakan  

 

 Berikan banyak kesempatan bagi 

anak untuk mengerjakan sesuatu 

dengan caranya sendiri jika hal itu 

tidak menyebabkan masalah. Jika 

sesuatu harus dilakukan dengan 

cara anda, tegaskan tentang 

perlunya melakukan dengan cara 

itu, tapi jelaskan pula alasannya. 

Bantulah ia memperoleh cara-cara 

untuk memenuhi kebutuhan-nya 

dan kebutuhan mereka dalam 

kelompok.  

 

Mudah tertipu, mudah diperolok 

dan selalu berubah-ubah 

(pendirian) 

 

 Hargailah rasa kagum/takjub, 

percaya dan minat (keingintahuan) 

anak yang menyebabkannya 

menjadi mudah tertipu. Hargai 

anak itu dengan tidak 

menyindir/mengolok-olok tentang 

kebodohannya. Tunjukkan 

kebenaran situasinya dengan 

tenang. Beri support dan katakan 

bahwa perasaannya itu sah-sah saja 

sehingga ia akan terus terbuka dan 

percaya. Hentikan anak lain yang 

mengganggunya.  

 

Perfectionist, berkecil hati, kritis 

tentang dirinya dan orang lain 

 

 Terus dorong usaha anak: ”Kamu 

merasa dapat mengerjakannya 

lebih baik dan kamu pasti akan 
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bisa. Kamu berusaha keras dan 

bekerja keras, sesuatu yang sangat 

membanggakan”. Juga: “Lihat 

seberapa lebih baik kamu 

mengerjakannya saat ini daripada 

yang lalu”.  Beritahu ia secara 

khusus bagaimana ia bekerja 

dengan baik dan mengapa hal itu 

bagus. Dukunglah dan katakan 

bahwa rasa frustrasinya terhadap 

kekurangan orang lain itu biasa 

terjadi: “Beberapa anak mendapati 

sesuatu lebih sulit daripada kamu, 

tetapi setiap orang memiliki 

sesuatu yang dapat dilakukannya 

dengan sangat baik. Mari kita 

hargai apa yang telah orang lain 

usahakan”. 

 

Menjadi tak sabar atau marah 

dengan interupsi 

 

 Berikan sedikit waktu bagi anak 

untuk mengerjakan sesuatu yang 

dipilihnya. Beri sedikit peringatan 

sebelum ia menyelesaikan 

aktivitasnya. Berikan cara dan 

tempat bagi anak untuk menyimpan 

pekerjaannya dan 

menyelesaikannya di lain waktu. 

Pastikan bahwa ia bisa menyimpan 

pekerjaannya dengan aman di 

tempat itu. 
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Membenci aktivitas atau 

permainan yang berulang-ulang 

 

 Jika anak bosan dengan suatu 

aktivitas, tawarkan suatu altenatif. 

Bantulah ia mengungkapkan 

kegelisahan/ketidaksenangannya 

dengan cara yang tepat secara 

sosial: “Jika kamu gelisah mintalah 

sesuatu padaku untuk kamu 

kerjakan”.  

 

Melawan arah 

 

 Beri anak dengan banyak 

kesempatan untuk dapat 

mengendalikan waktu dan 

rutinitasnya. Jelaskan secara cermat 

alasan-alasan arah/bimbingan anda. 

Beri ia sedikit peringatan lebih 

lanjut sebelum berubah. 

 

Sangat aktif dan energik, cerewet, 

dan mendominasi diskusi 

 

 Berikan ia pilihan waktu bebas 

yang lama dengan berbagai pilihan 

aktif. Arahkan kembali energi anak 

ke dalam aktivitas yang kreatif dan 

membangun. Batasi jumlah waktu 

seorang anak dapat berbicara dalam 

kelompok. Jika ia menghendaki 

terlalu banyak dari waktu anda, 

beritahu ia bahwa anda akan 

mendengarnya selama satu menit 

lagi (mengatur pengukur waktu), 

tetapi anda mendengarnya kembali 
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pada waktu spesifik (seperti, 

“segera setelah kita keluar”). 

 

Mengabaikan detail dan melewati 

rutinitas; tidak sabar dengan 

sesuatu yang tidak penting baginya  

 

 Beri anak sedikit kelonggaran 

dengan tidak memberinya telalu 

banyak penekanan pada formalitas 

dan rutinitas. Ingatkan anak kapan 

ia perlu melakukan sesuatu karena 

alasan kesehatan dan keamanan 

dan jelaskan mengapa: “Ikat tali 

sepatumu supaya kamu tidak 

tersandung”. Anda akan perlu 

sering melakukan-nya tapi 

katakanlah dengan tenang. Anak 

sebenarnya bukan pelupa, hanya 

tidak tertarik/peduli. 

 

 

 

4. Pengaruh Keberbakatan  Terhadap Perkembangan Anak 

Anak yang berbakat dan tidak mendapat stimulasi yang tepat akan 

mengeluarkan reaksi-reaksi yang negatif.  Biasanya kemampuan yang dimilikinya 

di atas kemampuan rata-rata anak lain yaitu kemampuan intelektual superior 

dengan IQ di atas 130 (Baum, 1985). Adanya penilaian yang tidak menyeluruh 

pada anak gifted, mengakibatkan potensi IQ dan kemampuan intelegensia tidak 

mendapatkan perhatian dari pendidik dan pengelola pendidikan. Untuk itu butuh 

keahlian khusus untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan dengan siswa lain, 

sehingga potensi-potensinya benar-benar dapat dikenali. 
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Anak gifted juga memiliki kemampuan sosial dan emosional yang relatif 

konsekuen untuk diperhatikan. Ia tergolong “anak yang berbeda” dalam 

menghadapi program kegiatan belajar, dapat menyerap materi dengan baik , tetapi 

bila tidak mendapat perlakuan yang seharusnya, potensi anak akan tidak 

berkembang baik, bahkan dampak lebih jauh akan menimbulkan permasalahan 

dalam perkembangannya. 

 

5. Intervensi  

a. Menghindari kritik terhadap apa yang dilakukannya. 

b. Memberikan kesempatan kepada anak dalam bereksplorasi sehingga 

tidak menghambat potensinya. 

c. Ketika merencanakan aktivitas pendidik, carilah cara-cara yang 

membuatnya lebih menantang bagi anak berbakat. Jika, misalnya, 

pendidik akan bermain memory game selama jam kelompok kecil, 

rencanakan untuk menambahkan item tambahan ketika anak berbakat 

mendapatkan giliran. Misalnya, untuk kebanyakan anak, pendidik 

menempatkan empat item pada nampak dan ambillah satu (sementara 

pendidik menutupi item-item itu sehingga mereka tidak bisa melihat 

item mana yang diambil). Kemudian pendidik meminta seorang anak 

untuk menerka item mana yang hilang. Untuk anak berbakat pendidik 

bisa meletakkan 6 item dan menyembunyikannya. Rencanakan untuk 

waktu ke depan, sehingga aktivitas ini akan berjalan lancar. Untuk 

semua anak, temasuk anak berbakat, tingkatkan kesulitan aktivitas 
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sedikit-sedikit ketika mereka bisa mengerjakannya dengan sedikit 

usaha. Tetapi awali dan akhiri permainan dengan aktivitas yang tidak 

terlalu sulit sehingga semua anak akan merasa kompeten dan berhasil. 

d. Mintalah anak berbakat untuk memberikan saran tentang perubahan 

aspek dari aktivitas dan ikuti gagasan yang pantas atau masuk akal. Hal 

ini akan memperluas kecakapan berpikir mereka dan memberikan 

feedback atau masukan yang bernilai mengenai pemikiran dan 

kebutuhan mereka. 

e. Berilah anak berbakat dengan banyak kesempatan untuk membuat 

pilihan riil dan menjadi pemimpin: “Kamu bisa mengeluarkan anak-

anak dari lingkaran. Bagimana kamu akan melakukannyamenurut 

inisial awal nama, menurut warna baju, atau menurut cara lain”?  

f. Ijinkan anak berbakat untuk mengikuti minatnya sendiri sejauh yang 

mereka bisa. Doronglah mereka dengan memberikan buku-buku dan 

bahan-bahan yang berkaitan dengan minat mereka. Banyak anak 

berbakat secara khusus tertarik dengan komputer karena komputer 

membuat mereka mampu merentangkan keterampilan dan pengetahuan 

mereka melebihi apa yang dapat mereka lakukan sendiri. Dalam 

komputer juga ada tantangan; selalu ada hal-hal baru yang dapat 

dikerjakan pada komputer dan cara-cara yang lebih kompleks untuk 

mengerjakannya.  
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g. Beri semua anak, khususnya anak berbakat, peringatan setidaknya 5 

menit, sebelum mereka mengakhiri aktivitasnya dan pindah ke rutinitas 

berikutnya. 

h. Tanyalah anak berbakat bagaimana mereka bisa muncul dengan respon 

tertentu. Meskipun beberapa anak tidak akan mampu memberitahu 

pendidik, lainnya akan bisa. Misalnya, jika seorang anak berkata, “Saya 

kira tpendidik itu berbunyi „Buka‟”, tanyakan padanya bagaimana ia 

tahu hal itu. Responnya akan memberi pendidik pengetahuan luas 

tentang bagaimana pikirannya bekerja dan membantu pendidik 

merencanakan kebutuhannya. Ia bisa mengatakan, “Aku melihatnya tiap 

kali masuk toko”, atau “Ibuku membacanya untukku kemarin”, atau 

“Aku membaca huruf-huruf-nya”. Respon pertama menunjukkan bahwa 

ia adalah pelajar yang sangat menerima, cepat dan bisa mengatur diri, 

yang kedua mengindikasikan memori penglihatan dan pendengaran 

yang baik; dan yang ketiga menunjukkannya sebagai pemikir analitis.  

i. Bersiaplah untuk mengubah aktivitas sementara pendidik melakukannya 

untuk membuatnya lebih menantang. Atau, sediakan alternatif, 

meskipun pendidik tidak merencanakannya. Misalnya, jika pendidik 

melihat bahwa anak berbakat merasa bosan selama bercerita sementara 

anak-anak lain menikmatinya, biarkan ia memilih melihat-lihat buku 

lain sendiri atau biarkan kata-kata menggantung pada akhir kalimat dan 

anak itu menyelesaikannya.  
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j. Karena kebanyakan anak berbakat sangat aktif dan memiliki minat luas, 

berikan ragam pilihan luas termasuk permainan yang menantang, teka-

teki, situasi bermain drama dan mainan meja. 

k. Beri anak berbakat dengan banyak kesempatan untuk menghasilkan 

identifikasi melalui pencarian bukannya menjawab pertanyaan yang 

memiliki satu jawaban tepat.  
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BAB XIV. 

 MALNUTRISI 

 

1. Pengertian Malnutrisi  

Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau individu yang 

disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan akan zat gizi dari 

makanan. 

Pada bayi dan anak balita, kekurangan gizi dapat mengakibatkan 

terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan perkembangan 

spiritual. Pada akhirnya kekurangan gizi akan mengakibatkan rendahnya kualitas 

sumber daya manusia (Syarif, 2004). 

Rendahnya konsumsi pangan atau tidak seimbangnya gizi makanan yang 

dikonsumsi juga akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan organ dan 

jaringan tubuh, lemahnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit serta 

menurunnya berbagai aktivitas. 

Adapun jumlah anak balita di Indonesia yang mengalami gizi buruk sangat 

banyak dan memprihatinkan. Dari data survei sosial ekonomi nasional 1989-2000 

anak dengan malnutrisi berkisar 4-5 juta anak, yang diantaranya 1,3 juta setiap 

tahun mengalami gizi buruk (Untoro, 2004). Padahal berbicara mengenai 

kekurangan gizi berarti berbicara tentang masa depan, karena gizi sangat berperan 

untuk perkembangan sel-sel otak individu yang menentukan apakah individu itu 

cerdas atau tidak. 
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Masalah gizi adalah gangguan kesehatan seseorang atau individu yang 

disebabkan oleh tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan akan zat gizi dari 

makanan. 

Rendahnya konsumsi pangan atau tidak seimbangnya gizi makanan yang 

dikonsumsi juga akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan organ dan 

jaringan tubuh, lemahnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit serta 

menurunnya berbagai aktivitas. 

Adapun jumlah anak balita di Indonesia yang mengalami gizi buruk sangat 

banyak dan memprihatinkan. Dari data survei sosial ekonomi nasional 1989-2000 

anak dengan malnutrisi berkisar 4-5 juta anak, yang diantaranya 1,3 juta setiap 

tahun mengalami gizi buruk (Untoro, 2004). Padahal berbicara mengenai 

kekurangan gizi berarti berbicara tentang masa depan, karena gizi sangat berperan 

untuk perkembangan sel-sel otak individu yang menentukan apakah individu itu 

cerdas atau tidak. 

Menurut Jeliffe (1966),  yang dimaksud “Malnutrisi” adalah bentuk gizi 

kurang, baik dari tingkat ringan, sedang termasuk kedua bentuk malnutrisi yaitu 

Kwashiorkor dan Marasmus. White (1974), mendefinisikan bahwa malnutisi 

adalah suatu defisiensi zat gizi yang kompleks, khususnya kalori dan diakibatkan 

karena makanan yang tidak bervariasi. Soekirman (1974), mengungkapkan bahwa 

malnutrisi adalah suatu keadaan sebagai akibat kekurangan kalori dan protein 

yang lebih sering dijumpai pada anak pra sekolah. Sedangkan De Maeyer (1976) 

mendefinisikan malnutrisi sebagai suatu rangkaian keadaan penyakit yang dapat 
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timbul karena kekurangan kalori dan protein serta biasanya disertai penyakit 

infeksi. 

Kebiasaan memberi makan dan makan ialah aspek-aspek perkembangan 

yang penting selama masa awal anak-anak. Apa yang dimakan oleh anak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan rangka, bentuk tubuh, dan kerentanan mereka 

terhadap penyakit. Menyadari bahwa gizi penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak, pemerintah sejumlah negara maju menyediakan uang untuk 

program makan siang sekolah. Seorang anak prasekolah rata-rata membutuhkan 

1.700 kalori per hari. (Santrock, 1995) 

 

2. Penyebab 

a. Penderita malnutrisi pertama kali ditemukan pada kelompok anak-

anak dari keluarga miskin. Penyebab utamanya berkaitan dengan 

waktu pemberian ASI dan makanan tambahan setelah disapih. 

b. Menurut Gopalan dalam buku Allyene (1981) yang dikutip Sudarti 

dkk (1989) perbedaan tipe malnutrisi tingkat berat (Kwashiorkor, 

Marasmus, dan Marasmus Kwashiorkor) disbabkan karena adanya 

disadaptasi di dalam proses metabolisme sebagai respon terhadap 

kondisi pangan yang dikonsumsi. 

c. Keadaan rumah dan lingkungan yang tidak sehat. Keadaan sanitasi 

lingkungan seringkali tidak terpelihara dengan baik. 

d. Penyajian makanan yang kurang sehat, kurang bersih dan kurang 

bervariasi 
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e. Penyakit infeksi yang beulang sehingga menyebabkan anak 

kehilangan cairan tubuh dan zat-zat gizinya sehingga anak menjadi 

kurus serta turun berat badannya. 

f. Usia penyapihan yang terlalu dini 

g. Maraknya iklan makanan formula untuk anak-anak serta tidak 

diberikannya kolostrum pada bayi serta terbatasnya waktu 

pemberian ASI, karena ibu-ibu harus kembali mencari nafkah. 

h. Kebiasaan makan yang kurang baik 

i. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah, mengakibatkan tingkat 

pengetahuan yang rendah pula tentang jenis-jenis pangan yang baik 

bagi anak-anak. 

 

3. Gejala-gejala yang Tampak 

a. Anak kelihatan lemas, tidak semangat untuk menjalankan kegiatan 

baik di rumah maupun di sekolah 

b. Mata anak kelihatan cekung 

c. Cenderung bergantung pada pendidik 

d. Anak sering jatuh 

e. Mudah lelah 

f. Anak mudah terserang sakit, batuk, pilek, gangguan fisik 

terganggu 
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4. Pengaruhnya Terhadap Anak 

a. Masalah kurang gizi yang tinggi dapat menyebabkan penurunman 

kondisi kehidupan diantaranya menurunnya satatus kesehatan yang 

secara tidak langsung akan meningkatkan angka kematian baik 

pada bayi maupun anak pra sekolah, terhambatnya pertumbuhan 

fisk dan terserang penyakit infeksi. 

b. David Morley (1973), menemukan adanya hubungan antara status 

gizi dan diare, semakin meningkat derrajat malnutrisi semakin 

sering mengalami diare berat. Hubungan tersebut dimungkinkan 

karena penyakit diare dapat menyebabkan kerusakan nukosa, usus 

halus, hati, lambung dan pankreas. 

c. Menurunnya perkembangan mental dan fungsi intelegensi. 

 

5. Intervensi 

a. Memberitahu pada orang tua tentang keadaan anak 

b.  Memberikan pengenalan makanan yang sehat bagi tubuh dengan 

menggunakan alat peraga atau metode mendongeng pada 

pelaksanaan program kegiatan belajar. Pada program atau taman 

gizi di sekolah, makanan yang dikonsumsi anak-anak haruslah 

seimbang. Semua jenis makanan mengandung kualitas dan 

kuantitas gizi yang cukup. Artinya, makanan yang diberikan harus 

mencakup tiga kelompok utama, yaitu kelompok bahan makanan 

sebagai sumber tenaga seperti karbohidrat, zat pembangun seperti 
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protein, baik protein hewani maupun nabati serta zat pengatur 

seperti makanan yang mengandung vitamin dan mineral, yaitu 

buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna hijau dan kuning. 
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BAB XV.     

MENANGIS BERLEBIHAN 

 

1. Pengertian 

Menangis merupakan hal yang wajar pada anak-anak yang baru masuk 

prasekolah. Anak-anak yang sangat peka atau sensitif oleh karena sesuatu hal 

akan menangis lebih sering dibandingkan anak-anak yang lain. Oleh karena itu 

anak tersebut memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Menangis 

dikatakan bermasalah apabila anak terlihat selalu menangis yang berlebihan setiap 

menghadapi permasalahan yang dihadapinya atau dikenal dengan istilah excessive 

crying.  Menangis yang berlebihan ini biasanya selalu disertai dengan mengomel. 

Hal inilah yang membedakan dengan perilaku temper tantrum. Perilaku menangis 

yang berlebihan ini tentu saja dapat mengganggu jalannya program kegiatan 

belajar di TK serta perkembangan emosi dan sosial anak tersebut. 

 

2. Penyebab 

a. Segi fisik, anak mengalami penyakit kronis atau akut, sehingga 

cepat sekali memicu rasa sakit yang diekspresikan dalam bentuk 

menangis. 

b. Segi psikologis, anak merasakan tekanan atau beban mental yang 

didapatkan dari lingkungan keluarga terutama dari lingkungan 

rumah, selain itu dari anak itu sendiri yang merasa tidak aman dan 
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nyaman berada di sekolah karena adanya situasi-situasi yang 

menekan perasaannya. 

c. Segi sosial, adanya sikap atau perlakuan dari teman sebaya ataupun 

pendidik yang membuat dirinya menjadi takut dan trauma. 

 

3. Gejala-Gejala yang Tampak 

Adapun gejala yang tampak, anak cenderung : 

a. Menarik diri atau hanya bermain dengan anak-anak tertentu saja 

b. Anak selalu menangis dalam menghadapi permasalahan 

c. Biasanya anak menangis sambil mengomel 

d. Anak cenderung pendiam 

 

4. Pengaruhnya Terhadap Anak 

Anak yang menangis terus menerus akan dijauhi oleh teman sebayanya. 

Dari segi pelaksanaan program kegiatan, anak tersebut sering terlihat terlambat 

dalam mengikuti proses kegiatan. Anak tidak suka mengerjakan aktivitas yang 

menantang. 

 

5. Intervensi 

Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh para 

pendidik, yaitu : 

a. Mengamati dengan seksama untuk menentukan apakah perilaku 

menangis terjadi terutama pada saat-saat tertentu saja, ketika anak 
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bermain dengan anak-anak tertentu, atau jika anak bersama 

anggota-anggota sekolah, misalnya pesuruh sekolah. 

b. Beri perhatian minimal pada tangisan. Setelah anak selesai 

menangis beritahu anak dengan baik, misalnya dengan 

menggunakan kata-kata, “Ibu suka apabila kamu mengatakan 

sesuatu daripada menangis, karena ibu akan mengerti tentang apa 

yang kamu rasakan.” 

c. Beri perhatian positif pada anak ketika dia tidak menangis, katakan 

sesuatu yang bisa mendukung perilaku anak tersebut, seperti terima 

kasih kamu sudah berbicara, sehingga ibu bisa tahu perasaanmu. 

Bila anak menangis secara terus menerus bantulah anak tersebut ke 

tempat yang aman yang jauh dari anak-anak yang lain. Setelah itu 

diredakan tangisnya kemudian ajak berbicara. Hal ini bermaksud 

agar anak tidak menjadi bahan ejekan teman yang lain yang dapat 

menyebabkan anak merasa malu.  

d. Membantu anak menemukan cara lain untuk mengatasi masalah 

yang terus menerus dengan menghindari situasi-situasi yang dapat 

menyebabkan anak frustrasi, marah atau permusuhan. 

e. Memotivasi anak untuk ikut bermain atau beraktivitas yang bersifat 

kerjasama. 

f. Berbicara pada orang tua anak untuk mendiskusikan perlakuan 

yang konsisten antara di rumah dan di sekolah. 
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BAB XVI.   

BERGANTUNG 

 

1. Definisi 

Pada awal-awal kehidupan setiap individu pasti sangat bergantung pada 

orang lain, apakah itu orang tua atau orang dewasa lain dalam hal melakukan 

aktivitas sehari-hari. Namun sejalan dengan pertumbuhan fisik dan psikologisnya, 

anak-anak diharapkan dapat berkembang secara mandiri. 

Yang dikatakan permasalahan bergantung pada anak usia TK adalah 

sangat lekat atau berlebihan atau ketergantungan dapat dikatakan sebagai perilaku 

yang sangat membutuhkan kehadiran orang lain dalam melakukan sesuatu. Anak 

yang tergantung bisa mencakup ketergantungan secara fisik maupun mental, 

misalnya selalu meminta bantuan untuk menpendidiks kebutuhan fisiknya atau 

dalam pengambilan keputusan-keputusan terhadap suatu hal. 

 

2. Penyebab 

Anak terbiasa menerima bantuan yang berlebihan dari orang tua ataupun 

dari orang dewasa lainnya. Dengan kata lain anak terlalu dimanja. Adanya rasa 

bersalah dari orang tua misalnya, anak sakit-sakitan, cacat ataupun orang tua yang 

bekerja seharian. Untuk menutupi rasa bersalahnya orang tua memenuhi segala 

keinginan anak. Orang tua yang terlalu melindungi hal ini disebabkan karena 

susah mendapatkan anak tersebut. 
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3. Gejala-Gejala Yang Tampak 

Adapun gejala-gejala yang tampak pada anak, yaitu : 

a. Anak terlihat ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Anak selalu 

bertanya untuk apa yang harus dilakukannya.  

b. Selalu mencari perhatian. 

c. Menyenangi kegiatan yang sifatnya berkelompok, namun dia tidak 

banyak terlibat, hanya mengandalkan temannya saja. 

d. Sulit mengambil keputusan, menggantungkan pada pilihan orang lain 

atau ikut-ikutan saja. 

Contoh :  

Seorang anak tampak diam terpaku diantara teman-temannya yang 

telah lama bermain dengan gembira disertai gelak tawa dan ocehan-

ocehan yang lucu. Setelah didekati oleh sorang pendidik, dan 

menanyakan mengapa ia tidak ikut bermain dengan teman temannya? 

Maka ia dengan penuh keraguan dan penuh Tanya mengatakan bahwa 

ia tidak ingin bermain jika tidak ditemani oleh pendidik, dan iajuga 

mengatakan bahwa ia tidak tahu ia harus bermain apa tanpa 

ditunjukkan oleh pendidik. 

 

4. Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Anak 

Anak yang tidak mandiri umumnya terlihat kurang percaya diri dalam 

melakukan kegiatan dan pengambilan keputusan. Anak tidak bersikap kooperatif 
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untuk permainan yang membutuhkan kerjasama. Terhambat perkembangan emosi 

dan sosialnya. 

 

5. Intervensi 

a. Memberikan berbagai macam kegiatan yang menyenangkan, aktif 

dan menyebar dan tidak salah atau benar dalam melakukannya. 

b. Jangan memperkuat ketergantungan anak dengan terlalu banyak 

memeluk atau memegangnya. Beri ia sedikit perhatian jika ia 

melekat, kemudian bimbing naka ke tempat ia bisa bermain. 

Jangan menarik atau mendorongnya, karena dapat menyebabkan 

rasa takut pada anak. Berikan pujian bila ia berhasil menjauh dari 

pendidik. Libatkan anak dalam permainan atau interaksi sosial. 

Beritahu anak yang bergantung misalnya, “Duduklah, dengan 

begitu pendidik bisa melihat wajahmu yang manis dan 

mendengarkanmu dengan baik.” Bimbinglah anak di hadapan 

pendidik kemudian bermainlah dengan permainan meja seperti 

puzzle, merangkai manik-manik atau menggunakan balok, secara 

perlahan pendidik menyingkir jika anak-anak lain bergabung atau 

jika anak tersebut bermain sendiri dengan gembira.  

c. Melalui pelaksanaan program kegiatan meningkatkan perilaku 

bertanggung jawab dengan mengajarkan anak-anak keterampilan 

mandiri pada tugas-tugas tertentu. Misalnya mengembalikan alat-

alat permainan, membersihkan tangan sehabis makan, 
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mengembalikan buku, dan menolong teman apabila teman 

membutuhkan bantuan. Untuk anak yang masih ragu dalam 

melakukan sesuatu berikan motivasi pada anak untuk menentukan 

pilihan kegiatan yang akan dilakukannya, dengan cara memberikan 

gambaran positif tentang berbagai alternatif pilihan program 

kegiatan. 
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BAB XVII. 

PEMALU 

 

1. Pengertian Pemalu 

Pemalu adalah sikap individu yang tidak mempunyai keterampilan sosial 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.  

Pada usia prasekolah, anak sudah dapat berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Anak akan memberikan senyuman atau menyapa orang-orang yang 

ada di sekitarnya. Reaksi anak ada yang dengan mudah dapat menjalin hubungan 

dengan orang lain, ada pula yang memerlukan waktu yang lama. Pada umumnya 

anak yang dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain akan dengan 

mudah menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya yang baru, meskipun butuh 

waktu juga. 

  

2. Penyebab Pemalu 

Beberapa penyebab anak menjadi pemalu, yaitu : 

a.  Anak merasa tidak aman, tidak mempunyai keberanian untuk 

mengekspresikan dirinya. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman 

yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, ketika anak sedang 

menggambar sebuah rumah dengan pohon-pohon kemudian anak 

memperlihatkan hasilnya pada orang tua, tapi mereka tidak 

memperhatikan bahkan mencemoohnya atau mengejek hasil karya 

anak. Ketika bermain dengan teman-teman, anak pemalu tidak mau 
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bergabung dengan mereka karena takut jika dia tidak bisa mengikuti 

aturan main yang ada dan takut menjadi bahan ejekan bagi teman-

temannya. 

d. Sikap orang tua yang terlalu melindungi, sehingga dapat membuat 

anak cenderung berkembang menjadi pasif dan tergantung. 

Dampaknya anak kurang memiliki pengalaman untuk menjelajahi 

lingkungan sekitarnya. Anak tidak pernah belajar untuk percaya pada 

kemampuannya. 

e. Sikap orang tua yang kurang memberikan perhatian. Anak merasa 

tidak diperhatikan, karena merasa tidak cukup berharga untuk bisa 

membuat orang tua tertarik pada dirinya. Anak sering dikritik ketika 

anak melakukan suatu kegiatan. Jika hal ini dilakukan orang tua di 

depan umum, akan membuat anak mengembangkan perasaan yang 

tidak menentu, tidak pasti, dan ragu-ragu. Pemberian kritik yang 

dilakukan dalam batas yang wajar merupakan salah satu cara untuk 

mengajarkan disiplin. Tetapi jika kritikan diberikan secara berlebihan, 

akan membuat anak takut salah, penuh keraguan dan berkembang 

menjadi anak yang sangat pemalu. 

f. Anak terlalu banyak menerima hukuman dari orang tua atau pendidik. 

Akibatnya respon anak akan selalu diliputi oleh perasaan takut dan 

selalu ragu. Hal ini dapat menjadikan anak akan menarik diri dari 

lingkungan selalu curiga apabila berhadapan dengan orang lain. 
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g. Faktor perlakuan yang salah, anak memang sudah pemalu sejak dini. 

Hal ini dikarenakan perlakuan atau pola asuh yang salah sehingga 

anak merasa rendah diri. Selain itu, anak menjadi pemalu dapat 

disebabkan karena cacat fisik. Sehingga kecacatannya menjadikan 

anak tumbuh menjadi sangat sensitif dan cenderung menghindari 

kontak dengan orang lain. 

 

Contoh : 

 Setelah semua anak mendapat giliran memperlihatkan hasil karyanya 

mewarnai gambar, maka sambil berlari seorang anak perempuan 

berlari kesudut ruangan sambil meremas-remas hasil gambar yang 

diwarnainya. Ketika didesak oleh pendidik untuk 

memperlihatkannya, ia malah duduk  menekuk lututnya sambil 

menyembunyikan mukanya yang bersemu merah dibalik dua 

lengannya. Ada kemungkinan ia tidak mau memperlihatkan gambar 

yang telah diwarnainya karena takut ada kesalahan dan ia mendapat 

hukuman atau akan ditertawakan oleh teman-temannya.  

 

3.  Gejala-Gejala yang Tampak 

a. Anak cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain dan 

lingkungan sekitar.  

b. Bersikap segan, ragu-ragu dan tidak mudah melibatkan diri dengan 

orang lain dan lingkungannya. 
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c. Anak yang pemalu tidak berani mengambil resiko, takut, ragu-ragu. 

d. Anak cenderung banyak diam. Jika berbicara suaranya terdengar pelan. 

e. Anak kurang rasa percaya dirinya. 

f. Tidak menyukai permainan yang bersifat kerjasama. 

g. Kurang berani memutuskan pendapat atau pilihan bagi dirinya. 

 

4.  Pengaruhnya terhadap Perkembangan Anak 

a.  Anak yang pemalu seringkali mengalami hambatan dalam bergaul, 

karena anak lebih suka menarik diri. Bila berlanjut akan mengalami 

hambatan dalam perkembangan emosi dan sosialnya. 

b. Anak pemalu tidak mempunyai keterampilan dalam menjalin 

komunikasi dengan orang lain. Anak juga tidak dapat 

mengekspresikan diri secara apa adanya. Karena anak selalu 

merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya, tidak dapat bersikap 

santai. 

 

5.  Intervensi 

a. Pendidik memberikan dorongan dan pujian yang tepat pada anak 

pemalu atas perilakunya. Misalnya, anak yang pemalu ketika bermain 

digabungkan dengan anak yang “supel” (pintar dalam bergaul). Hal ini 

bertujuan agar suasana bermain semakin hidup dan lebih 

menyenangkan. Pendidik memberikan komentar atau pujian pada saat 

anak menunjukkan sikap yang diharapkan saat bersama temannya. 
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b. Setiap hari memberikan suasana yang akrab pada anak pemalu dengan 

kontak mata dan senyuman. 

c. Ketika pendidik ingin membantu, dekati anak pemalu untuk 

mengerjakan tugas jika dia tidak mau bicara. 

d. Sekali waktu dimulai dengan sebuah lagu atau permainan dengan 

menggunakan nama setiap anak yang ada di kelas. Hal ini akan 

membuat anak tidak merasa menjadi sendirian dan akan menambah 

perasaan yang lebih percaya diri. 

e.  Memberikan permainan dengan membuat poster dan album dari foto 

mereka. Kemudian mereka dapat mengenal mereka sendiri dan dapat 

bermain. 

f. Buatlah kelompok dan rencanakan sebuah permainan yang 

membutuhkan kerjasama kelompok. Sehingga anak yang pemalu dapat 

memberikan keterampilan untuk membuat kelompoknya berhasil. 

g. Berikan dengan role-play. Mulailah dengan menceritakan tentang 

seorang anak yang baru masuk sekolah. Gunakan nama anak tersebut 

dengan nama yang ada di kelas. Dalam cerita tersebut, mungkin anak 

tersebut ada dalam bis sekolah, taman bermain, atau dalam kelas ketika 

dia dihadapkan dengan sebuah tantangan. Seorang anak yang sudah 

besar terkena kecelakaan, kemudian seseorang memanggil dengan 

nama yang jelek, kemudian pendidik mengajukan pertanyaan yang 

sulit. Tanyailah anak-anak untuk menambahkan cerita tersebut dengan 

bercerita tentang “pahlawan” yang bagaimana cara memecahkan 
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masalah. Nama tokoh diganti secara bergilir sesuai nama anak yang 

ada di kelas, seminggu sekali, sehingga anak dapat menjadi pahlawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

249 

BAB XVIII. 

TAKUT 

 

1. Pengertian Takut 

Ketakutan anak yang paling mendasar adalah bahwa anak akan 

kehilangan orang tuanya dan merasa menjadi sendirian, lemah dan tidak ada yang 

melindunginya. 

Anak-anak biasanya takut dengan hal-hal yang tidak nyata, seperti takut 

pada monster dan binatang buas. Pendidik mengajari anak-anak agar tidak takut 

dengan hal-hal yang nyata, seperti bermain dengan lalu lintas, api atau hal-hal 

yang asing. Sebab kognitif anak sangat sulit untuk membedakan hal-hal yang 

nyata dengan imajinasi atau khayalan. (Wooley & Wellman, dalam Crosser, 

2004). 

Sekitar usia 4 tahun, anak-anak mulai berpikir dengan kognitifnya yang 

disebut intuisi. Ketika intuisi mereka mulai jalan, anak-anak mengetahui jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan dunianya, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana 

menyampaikan jawaban tersebut. Mereka hanya tahu bahwa intuisinya tidak 

masuk akal, tapi hal itu normal dan memberikan kesempatan anak-anak untuk 

menjelaskan dan merasakan apa yang ada di dunia. 

Anak-anak mungkin menggunakan intuisi untuk menghasilkan penjelasan 

mereka sendiri dan penjelasan ketakutannya. Sebagai contoh, bayangan yang 

mungkin dijelaskan oleh anak sebagai monster yang hidup di tempat tinggalnya 

dan selalu mengikuti setiap langkahnya. Sama dengan caranya, anak-anak 
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mungkin “tahu” bahwa harimau dan singa adalah sebagai raja hutan dan harus 

ditakuti. 

Ketakutan yang dialami anak berbeda dengan kecemasan, jika kecemasan 

adalah reaksi emosional yang tidak berhubungan dengan adanya stimulus atau 

keadaan tertentu, maka ketakutan justru ditimbulkan karena adanya stimulus. 

Sebagai contoh anak takut akan binatang anjing, karena anak sudah pernah digigit 

oleh anjing. Ketika anak sudah bertambah usiapun akan takut dengan anjing. 

Tetapi kecemasan akan hilang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. 

Ketakutan dapat menjadi masalah dalam perkembangan, jika ketakutan 

itu muncul berulang dan mengganggu kegiatannya sehari-hari. Ketakutan juga 

dapat berkembang menjadi phobia atau ketakutan yang tidak beralasan (Murphy, 

dalam Crosser, 2004). 

 

2. Penyebab Takut 

a. Anak takut dengan dunia nyata yang sulit diprediksi dan sangat baru 

bagi mereka. 

b. Anak selalu melihat hal-hal yang bertemakan kekerasan di program 

televisi. 

c. Anak takut ditinggal sendirian di rumah ataupun pisah dengan orang 

tua dan orang-orang yang dekat dengannya . 

d. Anak takut dengan monster yang merasa selalu ada di sekitarnya. 
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 Mencermati beberapa penyebab perasaan takut, kondisi-kondisi diatas 

sering ditemukan pada anak usia TK. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi 

tersebut menjadi penyebab karena tidak adanya penjelasan dari orang tua ataupun 

orang dewasa di sekitarnya.  

 

3. Gejala-Gejala yang Tampak 

Smith (dalam Crosser, 2004) menyatakan bahwa gejala yang tampak 

ketika anak takut : 

a. Perilaku agresif, seperti mengamuk, menyerang, membunuh hewan, 

memukul. 

b. Menarik diri. 

c. Mencari kenyamanan atau perlindungan dari orang dewasa. 

d. Melarikan diri dan sembunyi. 

 

4. Pengaruhnya terhadap Perkembangan Anak 

a. Anak selalu tergantung, tidak dapat mengembangkan 

kemandiriannya. 

b. Anak merasa tidak aman dan nyaman jika berada di lingkungan yang 

baru. 

c. Dalam merespon sesuatu hal, anak cenderung cepat gugup. 

d. Tidak cepat mengambil keputusan, karena alasan yang tidak rasional. 
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5. Intervensi 

a. Mengidentifikasi ketakutannya. Jangan membebani anak dengan 

kecemasan pendidik, tetapi berbagi pengalaman dengan mereka, 

seperti setiap orang punya rasa takut. Kemudian tunjukkan pada 

mereka bahwa takut adalah sesuatu yang dapat dihadapi bersama 

dengan berani. 

b. Menjadikan sadar. Pendidik dapat membicarakan atau berdiskusi 

dengan orang tua dan menanyakan tentang budaya dan adat istiadat 

serta nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan anak dalam 

menyampaikan di kelas. Kemudian pendidik dapat mengantisipasi 

kegiatan-kegiatan dan kejadian yang mungkin dapat menimbulkan 

ketakutan. 

c. Mengajarkan kemandirian. Pendidik mencoba mengikuti pilihan anak 

dan tidak memaksakan kehendaknya, agar anak dapat merasa mandiri 

dengan pilihannya tersebut. Sebagai contoh untuk mengungkapkan 

pilihan-pilihannya : “Apakah kamu suka selai kacang atau meses 

dalam rotimu?, Warna kertas apa yang kamu suka?, Lagu apa yang 

kamu suka untuk dinyanyikan hari ini?” dengan diberikannya pilihan-

pilihan tersebut, anak dilatih untuk mempunyai insiatif dalam 

mengambil kesimpulan dan berlatih mandiri. 

d. Persiapan anak-anak dalam kemajuan pada situasi yang berpotensi 

timbulnya ketakutan. Pendidik menjawab pertanyaan dan 

menggambarkan rutinitas yang akan diikuti oleh anak. Anak-anak 
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diberikan pilihan untuk berinteraksi atau mengamati hal-hal yang 

dapat menimbulkan ketakutan. Menggambarkan hal tersebut akan 

memberikan anak lebih aman dan menjadi lebih nyata.  

e. Memelihara kenyamanan dan keamanan. 

f. Strategi meniru model 

g. Memasukkan atau mengakui strategi meniru model menjadi 

kurikulum. 

 

 

 


