
Perkembangan  

Anak-anak Awal  

1.  Perkembangan Fisik pada Masa Kanak-kanak Awal 

a). Pertumbuhan tinggi dan berat badan 

 Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada 

    masa bayi.  

 Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi  

    6,25 cm setiap tahun, dan bertambah berat 2,5 – 3,5 kg setiap  

    tahun. 

 Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai tujuh kali  

    berat pada waktu lahir. 

 Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal: berbentuk  

    gemuk (endomorfik), berotot (mesomorfik), dan relatif kurus  

    (ektomorfik).  

Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang  

    bervariasi. 

 



2. Perkembangan motorik masa kanak-
kanak awal 

 Awal masa kanak-kanak merupakan masa 
yang paling baik untuk mempelajari 
keterampilan tertentu. 

 Keterampilan umum ---- tangan dan kaki. 
 Keterampilan dalam aktivitas makan dan 

berpakaian sendiri  
 Kemajuan terbesar keterampilan 

berpakaian antara usia 1,5 dan 3,5 
tahun.  



 Pada saat anak-anak mencapai 
usia Taman Kanak-kanak, mereka 
sudah harus dapat mandi dan 
berpakaian sendiri, mengikat tali 
sepatu dan menyisir rambut 
dengan sedikit bantuan atau 
tanpa bantuan sama sekali.  

 Antara usia 5 dan 6 tahun 
sebagian besar anak-anak sudah 
pandai melempar dan menangkap 
bola. Mereka dapat menggunakan 
gunting, dapat membentuk tanah 
liat, bermain membuat kue-kue 
dan menjahit, mewarnai dan 
menggambar dengan pinsil atau 
krayon. Mereka juga sudah dapat 
menggambar orang. 



 Antara usia 3 – 4 tahun anak dapat 
mempelajari sepeda roda tiga dan berenang. 

 Usia 5 atau 6 tahun anak belajar melompat 
dan berlari cepat, dan mereka sudah dapat 
memanjat.  

 Keterampilan kaki lain yang dikuasai anak 
adalah lompat tali, keseimbangan tubuh dalam 
berjalan di atas dinding atau pagar, sepatu 
roda, bermain sepatu es, menari. 

 

 



Implikasinya pada Pendidikan  

• Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan 
keseimbangan gizi, agar pertumbuhan anak secara 
konsisten terjamin berjalan baik.  

• Anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan 
kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, 
mandi sendiri, dan lain sebagainya.  

• Anak mulai dilatih menggunakan gunting, pensil maupun 
crayon untuk mengembangkan keterampilan motorik 
halusnya.  

• Anak dapat distimulasi dengan permainan sepeda roda 
tiga, bermain bola, dan permainan lain yang banyak 
mengaktifkan kaki.  



3. Perkembangan Intelektual pada Masa 
   Kanak-kanak Awal 

 Perkembangan kognisi 
 Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen 

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak 
pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap 
perkembangan praoperasional (2 – 7 tahun) 



 Adapun ciri-ciri berpikir pada 
tahap praoperasional adalah 
sebagai berikut: 
a)Anak mulai menguasai fungsi 

simbolis;  
b)Terjadi tingkah laku imitasi;  
c)Cara berpikir anak egosentris;  
d)Cara berpikir anak centralized, 

Cara berpikir seperti ini 
dikatakan belum menguasai 
gejala konservasi. 

e)Berpikir tidak dapat dibalik;  
f)Berpikir terarah statis.  

 



4.  Perkembangan bahasa dan bicara  
• Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi 

dengan dunia luar.  
• Menurut Karl Buhler  ada tiga faktor yang 

menentukan dalam teori bahasa, yakni: 
a. Kundgabe (Appell),  
b. Auslosung (Ausdruck),  
c. Darstellung. 

• Menurut Karl Buhrel seorang anak harus 
mengalami tiga fungsi bahasa di atas yang 
akhirnya sampai pada Darstellung dengan 
syarat apabila lingkungan  memberikan 
masukan pada anak tersebut, karena 
perkembangan bahasa anak dipengaruhi 
imitasi 



 Perkembangan bahasa yang 
didasarkan pada imitasi 
dipengaruhi oleh Teori Belajar 
Sosial (Social Learning Theory) 
dari Bandura,  

 Menurut Chomsky dengan 
teorinya LAD atau Language 
Acquisition Device,  yakni 
dalam diri seseorang anak ada 
suatu pembawaan untuk 
membuat sistematik sendiri 
mengenai bahasa, seakan 
merangkum dan menyusun 
bahasa itu di dalam dirinya. 
 



Implikasinya pada Pendidikan 
 

a) Sehubungan dengan perkembnagan kognisi 
anak pada masa kanak-kanak awal, pendidik 
perlu mendorong anak melakukan kolaborasi 
dengan orang dewasa atau anak yang lebih 
besar usianya untuk menstimulasi 
perkembangan kognisinya di daerah sekitar 
kematangannya (zone of proximal 
development). 

b)  Perkembangan bahasa dapat distimulasi oleh 
orang-orang terdekat anak karena anak 
belajar bahasa melalui meniru/modelling. 



5. Perkembangan Sosial-Emosional 
   Pada Masa Kanak-Kanak Awal 
  

  a).  Elemen-Elemen Sosial dari Bermain dan   
       Implikasinya pada Pendidikan 
 Mengadakan hubungan dekat dengan orang-

orang non keluarga.  
 Pada saat anak menjelajahi dunia 

prasekolah, mereka mengalami serangkaian 
situasi sosial yang baru dan bervariasi.  



Beberapa situasi baru 
berhubungan dengan bermain. 
Pada masa prasekolah ada  
   peralihan pola bermain anak,   
   dari permainan soliter ke  
   permainan paralel. 
Anak prasekolahpun akan 
dapat  
   terlibat pada permainan  
    kooperatif dengan anak  
    lainnya, seperti pada 
permainan 
    sosiodrama.  
Hal lain yang penting ialah 
anak  
   membutuhkan waktu, ruang, 
dan  
   kebebasan untuk 
   mengembangkan  
   permainan mereka. 



Implikasinya dalam Pendidikan: 

a) Sebagai pendidik anak usia dini perlu mengetahui 
bahwa bermain adalah medium/sarana belajar yang 
luar biasa ampuhnya bagi anak-anak kecil. 

b) Permainan dengan memberi pengalaman terbuka 
seperti bermain tanah liat akan lebih bermanfaat 
daripada permainan yang mengharuskan anak 
menghasilkan suatu produk yang telah ada 
ketentuan-ketentuannya.  

c) Sebagai pendidik, kita juga dapat mengetahui lebih 
banyak tentang abilitas anak dengan mengamati 
proses bermain anak daripada sekedar menjatuhkan 
vonis kepada anak dengan predikat kegagalan ketika 
mereka tidak berhasil mereproduksi secara tepat 
produk yang disyaratkan. 



Otonomi dan inisiatif yang berkembang,  
serta Implikasinya pada Pendidikan 

 

Menurut Erikson, anak prasekolah dalam 
perkembangan sosialnya berada pada peralihan 
dari tahap "otonomi vs rasa malu dan ragu-
ragu" ke tahap "inisiatif vs rasa bersalah".  
Sebagai contoh; anak pada tahap ini umumnya 
bertahan ingin mengerjakan segala sesuatu 
oleh dirinya sendiri dan berinisiatif untuk 
merencanakan dan bekerja mencapai 
tujuannya. 



Implikasi:  Sebagai pendidik, 
perlu mendorong anak 
menggunakan inisiatifnya pada 
pengalaman sehari-hari. 

 



Perasaan tentang Diri (self) dan 

Implikasinya pada Pendidikan  

a. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, 
anak prasekolah mengembangkan perasaan 
tentang dirinya atau sering disebut konsep 
diri. 

b. Permulaannya cenderung menggunakan 
tanda-tanda fisik sebagai acuan. Kemudian 
anak makin sadar akan innerself-nya, yang 
isinya pikiran-pikiran pribadi dan imajinasi 
tentang diri mereka sendiri. 



     Berkaitan dengan konsep diri, anak akan 
mengembangkan self-esteem (penghargaan 
diri), yaitu perasaan tentang seberapa diri 
mereka berharga, meliputi bidang prestasi 
akademik, keterampilan sosial, dan 
penampilan fisik mereka. Anak-anak dengan 
self-esteem positif biasanya percaya diri, 
berprestasi, mandiri, dan ramah; sedangkan 
anak dengan self-esteem negatif 
digambarkan sebagai anak yang ragu-ragu, 
tidak mampu, tergantung, dan menarik diri.  

 



     Implikasi: Tugas orang dewasa atau pendidik 
ialah membantu anak untuk mengembangkan 
perasaan diri yang realistik dan seimbang 
tentang diri mereka. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mendiskusikan bersama anak tentang 
apa yang dapat mereka kerjakan, apa yang 
tidak; kesalahan-kesalahan yang mereka buat; 
prestasi yang dicapai; serta tantangan-
tantangan yang ada dan diterima anak. 
Jangan melakukan pemujian yang berlebihan 
terhadap anak.  

 



Hubungan Teman Sebaya, serta 

Implikasinya pada Pendidikan  

a) Anak yang populer umumnya mampu 
menginterpretasi, memprediksi, dan merespon 
perilaku orang lain. Mereka disukai dan dicari anak-
anak lain sebagai teman, sehingga terlibat dalam 
interaksi yang makin kompleks. Interaksi demikian 
dapat makin meningkatkan kemampuan anak, tidak 
hanya dalam keterampilan sosial, tetapi juga 
kemampuan kognitifnya. 

b) Sementara anak yang ditolak dan diisolasikan oleh 
anak-anak lain terbukti memiliki keterampilan sosial 
lebih rendah, dan berakibat pada interaksi yang 
kurang kompleks dan kurang menyenangkan.  



   Implikasi: Apabila anak mengalami 
kesulitan bergabung dengan teman-
teman sebayanya, pendidik dapat 
bertindak sebagai model dengan 
memberikan contoh bagaimana cara 
berpartisipasi dan bergabung dalam 
kelompoknya. 

 



Konflik Sosial, serta Implikasinya 

 pada Pendidikan  

 Apabila seorang anak tidak dapat 

mengatasi konflik sosial secara verbal, 

maka ia akan beralih menggunakan 

kekerasan fisik untuk mengatasinya. 



Implikasi: 

     Pendidik perlu membantu 

anak bagaimana cara 

mengungkapkan 

perasaannya secara verbal, 

dan mengatasi konflik sosial 

yang ada secara verbal 

pula. 

 

 

 



Perilaku Prososial, dan Implikasinya 

pada Pendidikan  

a) Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan 
empati atau altruisme.  

b) Implikasi:  
 Sebagai pendidik penting untuk memberikan model 

tentang perilaku prososial kepada anak-anak 
tersebut. 

 Salah satu kunci penting untuk memahami orang lain 
ialah kemampuan untuk memprediksi dan 
menjelaskan perilaku orang dengan menggunakan 
sudut pandang yang berbeda.  

 Caranya dapat melalui bermain permainan 
sosiodrama. 



Ketakutan-Ketakutan Anak, serta 

Implikasinya pada Pendidikan  

a) Sejak dini, anak kecil sudah mampu merasa dan 
mengekspresikan emosinya, seperti senang, marah, 
susah, dan takut.  

b) Pada tahun-tahun berikutnya, anak mengalami emosi 
lain seperti malu, rasa bersalah, dan bangga.  

c) Pada masa prasekolah, anak tidak hanya 
mengembangkan emosi-emosi tersebut, tetapi juga 
cara mengendalikannya.  

d) Pada masa ini juga, anak sudah mampu menggunakan 
bahasa untuk memberi nama pada emosi yang 
dialami. Misalnya mengatakan  “saya takut”. 



   Implikasi: Untuk mengendalikan 
emosinya, pendidik dapat membantu 
anak dengan cara mendiskusikan 
bagaimana cara mengendalikannya. Cara 
yang efektif untuk mengatasinya ialah 
dengan membicarakan ketakutan-
ketakutan tersebut, serta memberikan 
anak rasa aman. 

 



Pemahaman Gender dan Implikasinya 

pada Pendidikan  

a) Pada usia kurang lebih 2 
tahun, anak 
menggunakan istilah yang 
berkaitan dengan gender 
seperti "anak laki-laki, 
anak perempuan, ayah, 
ibu,", dan cenderung 
menunjukkan 
kesenangannya pada 
mainan yang sesuai 
dengan jenis kelaminnya. 

 



    Menjelang usia prasekolah, anak sering 

menerapkan sejumlah hukum-hukum 

gender seperti "Anak perempuan tidak 

dapat menjadi polisi". Hukum-hukum 

demikian sering mencerminkan 

pemahaman yang kurang benar tentang 

perbedaan biologis antara wanita dan 

laki-laki, dan sekaligus merupakan 

informasi yang stereotipi.  

 



Implikasi:  

 
• Pendidik anak usia dini mempunyai peranan 

penting untuk membantu anak 
mengembangkan kesadaran akan gender 
mereka masing-masing.  

• Memberikan lingkungan dimana stereotipi 
tenrang gender ditentang.  

• Tidak kalah pentingnya ialah mendorong 
anak untuk berpartisipasi dalam 
pengalaman yang dapat melibatkan lintas 
gender. 

 



6. Perkembangan Moral pada Masa Kanak-kanak 

Awal, dan Implikasinya pada Pendidikan 

Dengan mengambil sudut 
pandang orang lain, akan 
membantu anak memahami 
apa yang benar dan apa yang 
salah. 

Melalui interaksi anak dengan 
orang lain, ia segera 
menangkap apa yang 
diharapkan dalam situasi 
sosial, dan anak akan sampai 
pada perkembangan sejumlah 
pemahaman sosial.  



Ketika anak berinteraksi, mereka akan 
berhubungan dengan konsep tentang keadilan, 
kejujuran, kewajiban, dan kebaikan. Oleh karena 
itu Damon menyatakan bahwa kesadaran moral 
anak diperoleh dari pengalaman sosial yang 
normal. 

Pada masa prasekolah, anak sering merasa 
bingung dengan perilaku orang dewasa yang 
kadang berbohong, karena belum mampu 
menilai suatu perbuatan dari latar belakang 
motivasinya. 

 



 Beberapa aspek dari perkembangan moral anak usia 4 
s.d 8 tahun mencakup konsep anak tentang 
persahabatannya dan kewajiban-kewajiban tertentu 
dari persahabatan, keadilan dan kejujuran, kepatuhan, 
otoritas, serta hukum-hukum sosial dan adat. 

 Ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak 
laki-laki dalam sudut pandangnya. Banyak anak 
perempuan merasa lebih senang dengan sudut pandang 
"memperhatikan", yang menekankan hubungan 
interpersonal dan perhatian untuk orang lain. 
Sedangkan anak laki-laki lebih umum menggunakan 
“keadilan” sebagai sudut pandangnya. 

 Perkembangan moral juga berkaitan dengan 
kekhususan budaya; kelompok budaya yang berbeda 
akan memiliki nilai-nilai yang berbeda pula.  



Implikasi:  
a)Para pendidik dapat membantu anak 

mengembangkan pemahaman moral 
dengan memberikan kesempatan untuk 
berinteraksi dengan kelompok 
sebayanya. 

b)Dengan bernegosiasi, akan mendorong 
anak mengambil sudut pandang orang 
lain. 
 

 



Tugas-Tugas Perkembangan  

Masa Kanak-kanak Awal 

 

 Tugas-tugas perkembangan pada 
masa kanak-kanak awal ini 
adalah sebagai berikut: 
a) Belajar perbedaan dan aturan-

aturan jenis kelamin. 

b) Kontak perasaan dengan orang 
tua, keluarga dan orang-orang lain. 

c) Pembentukan pengertian 
sederhana, meliputi realitas fisik 
dan realitas sosial. 

d) Belajar apa yang benar dan apa 
yang salah; perkembangan kata 
hati. 



Implikasi Tugas Perkembangan pada Pendidikan: 

a) Anak perlu mengenal secara fisik 
adanya perbedaan jenis kelamin 
antara anak perempuan dengan 
anak laki-laki  

b) Anak-anak perlu diperkenalkan 
pada keterampilan sosial 
sederhana 

c) Anak diperkenalkan pada konsep-
konsep sederhana tentang realitas 
alam, baik mengenai benda hidup 
maupun benda mati, serta cara 
kerja atau berfungsinya benda-
benda tersebut. 

 



MASA KANAK-KANAK AKHIR 

Masa Kanak-Kanak Akhir 

 Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai 
masa usia sekolah atau masa sekolah dasar.  

 Masa ini  dialami anak pada usia 6 tahun sampai 
masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal 
yang berkisar pada usia 11-13 tahun.  

 Pada masa ini anak sudah matang  bersekolah dan 
sudah siap masuk sekolah dasar.   

 Pada awal masuk sekolah sebagian anak mengalami 
gangguan keseimbangan dalam penyesuain diri 
dengan lingkungan sekolah  



Perkembangan Fisik 

 Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang 
sebelum memasuki masa remaja  yang pertumbuhannya 
begitu cepat.   

 Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat 
serta belajar berbagai keterampilan.  

 Peran kesehatan dan gizi sangat penting  dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak.  

 Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada 
jaringan otot.  

 Perubahan nyata terlihat pada system tulang, otot dan 
keterampilan gerak.  

 
 



 Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, 
semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding 
dengan masa sebelumnya. Berlari, memanjat, 
melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda 
adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang 
banyak dilakukan oleh anak.  

 Untuk kegiatan yang melibatkan kerja otot besar anak 
laki-laki lebih unggul daripada anak perempuan.   

 Kegiatan fisik  sangat perlu untuk mengembangkan 
kestabilan tubuh dan kestabilan gerak serta melatih 
koordinasi untuk menyempurnakan berbagai 
keterampilan. 

 Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak 
karena energi yang terumpuk pada anak perlu 
penyaluran 



Perkembangan  
 Jean Piaget (1896-1980) melakukan studi mengenai 

perkembangan kognitif anak  

 Dalam tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, 
masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi 
konkret dalam berpikir (usia 7-11 tahun). 

  Pada masa ini anak memahami volume suatu benda 
padat atau cair meskipun ditempatkan pada tempat yang 
berbeda bebtuknya.  

 Kemampuan berfikir ditandai dengan adanya aktivitas-
aktivitas mental. 

 Pada masa ini anak mampu berfikir logis.  

 Meskipun sudah mampu berfikir logis, tetapi cara berfikir 
mereka masih berorientasi pada kekinian.  



 Anak telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan 
suatu kegiatan mental, mulailah digunakan logika. 

     Misalnya : Seorang anak yang berusia 8 tahun diberi 3 balok yang 
saling berbeda ukurannya, yaitu balok X,Y dan Z. Anak akan 
dengan tepat mengatakan bahwa balok X lebih besar daripada 
balok Y, balok Y lebih besar daripada balok Z, dan balok X lebih 
besar daripada balok Z. Anak dapat berfikir secara logis tanpa harus 
membandingkan pasang demi pasang secara langsung.  

 Sebaliknya bila ia ditanya dengan permasalahan yang sama tetapi 
dalam bentuk abstrak anak akan mengalami kesulitan untuk 
menjawabnya. 

     Misalnya : A lebih tua daripada B, B lebih tua daripada C. Manakah 
yang paling tua? Manakah yang paling muda ?. Pertanyaan 
semacam ini masih menimbulkan kesulitan karena sifatnya yang 
abstrak.  



 Pada masa ini umumnya egosentrisme mulai 
berkurang 

 Berkurang rasa egonya dan mulai bersikap 
sosial. 

 Anak mampu mengklasifikasikan objek menurut 
beberapa tanda dan mampu menyusunnya 
dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi, 
seperti misalnya tinggi dan berat.   

 Mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, 
luas dan besar.  

 Pengalaman langsung sangat membantu dalam 
berfikir.  



Implikasi Teori Piaget 
 dalam Pembelajaran 

  Menurut Marsh (1996 : 19) strategi guru dalam pembelajaran  adalah : 

• Menggunakan bahan- bahan yang konkret.  

• Gunakan alat visual.  

• Gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal 
yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. 

• Menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, 
misalnya menggunakan angka kecil dari butir-butir kunci. 

• Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, 
misalnya menggunakan teka-teki, dan curah pendapat. 

• Siswa lebih memerlukan kesempatan untuk bekerja melalui langkah 
mereka sendiri daripada harus mengikuti pola kelompok secara 
keseluruhan  



     7. Perkembangan Bicara  

 Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam 
berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik 
dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mendorong 
anak untuk meningkatkan pengertian apa yang dikatakan orang 
lain. 

 Anak bicara lebih terkendali dan terseleksi. Anak menggunakan 
kemampuan bicara sebagai bentuk komunikasi, bukan semata-
mata sebagai bentuk latihan verbal. Bila pada masa kanak-
kanak awal anak berada pada tahap mengobrol, maka kini 
banyaknya bicara makin lama makin berkurang.  

 Pada umumnya anak perempuan berbicara lebih banyak 
daripada anak laki-laki. Anak laki-laki berpendapat bahwa terlalu 
banyak berbicara kurang sesuai dengan perannya sebagai laki-
laki. Kemampuan berbicara ditunjang oleh perbendaharaan kosa 
kata yang dimiliki.  



  Kegiatan bermain : 

 Dibanding dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-
kanak akhir sudah masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan 
mengarungi waktu bermain daripada masa sebelumnya.  

 Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran 
kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan 
sesama teman. 

 Permainan yang disukai: 
a) Cenderung kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok,  

b) Bermain yang sifatnya menjelajah, ketempat-tempat yang belum 
pernah dikunjungi baik dikota maupun di desa sangat mengasyikkan 
bagi anak.   

c) Permainan konstruktif yaitu membangun atau membentuk sesuatu  

d) Bernyanyi  

e) Permainan olah raga seperti basket, sepak bola, volley dan 
sebagainya. Jenis permainan ini membantu perkembangan otot dan 
pembentukan tubuh. 



   8. Perkembangan Moral 

 Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk 
memahami aturan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat.  

 Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya 
serta perilaku moral dari orang-orang disekitarnya. 

 Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan 
kognitif dan emosi anak.  

 Menurut Piaget, antara usia 5 sampai 12 tahun konsep anak 
mengenai keadilan sudah berubah. Piaget menyatakan bahwa 
relativisme moral menggantikan moral yang kaku. 

 Piaget berpendapat bahwa anak yang lebih muda ditandai dengan 
moral yang heteronomous, sedangkan anak pada usia 10 tahun 
mereka sudah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut 
moralitas autonomous.  



 Menurut Kohlberg tingkat kedua dari perkembangan moral masa 
ini disebut tingkat konvensional.  

 Dalam tingkat kedua Kohlberg menyatakan bahwa bila kelompok 
social menerima peraturan-peraturan yang sesuai bagi semua 
anggota kelompok, ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan 
untuk menghindari penolakan kelompok dan celaan. 

 Kohlberg menyatakan adanya enam tahap perkembangan moral. 
Keenam tahap tersebut terjadi pada tiga tingkatan, yakni 
tingkatan : (1) pra-konvensional; (2) konvensional dan (3) pasca 
konvensional.  
 



 Pada tahap pra-konvensional, anak peka terhadap peraturan-
peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian 
baik buruk, benar-salah tetapi anak mengartikannya dari sudut 
akibat fisik suatu tindakan.  

 Pada tahap konvensional, memenuhi harapan-harapan  keluarga, 
kelompok atau agama dianggap sebagai sesuatu yang berharga 
pada dirinya sendiri, anak tidak peduli apap 

 un akan akibat-akibat langsung yang terjadi. Sikap yang nampak 
pada tahap ini terlihat dari sikap ingin loyal, ingin menjaga, 
menunjang dan memberi justifikasi pada ketertiban. 

 Pada tahap pasca-konvensional ditandai dengan adanya usaha 
yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip 
yang sahih serta dapat dilaksanakan, terlepas dari otoritas 
kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut 
terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok 
itu atau tidak.  

 Pengembangan moral termasuk nilai-nilai agama merupakan hal 
yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kepribadian 
anak. Mengenalkan anak pada nilai-nilai agama dan memberikan 
pengarahan terhadap anak tentang hal-hal yang terpuji dan 
tercela.  
 



   Minat Membaca 

 Sampai usia 8 tahun anak membaca penuh semangat terutama tentang 
ceritera-ceritera khayal seperti misalnya karya Anderson dan Grimm.  

 Pada  usia 9 tahun kesenangan membaca meningkat. Bacaan yang realistis 
mulai digemari terutama oleh anak laki-laki.  

 Sifat ingin tahu pada anak laki-laki lebih menonjol daripada  anak 
perempuan. Itulah sebabnya anak laki-laki cenderung menyukai buku 
tentang petualangan, sejarah, hobi dan sport. Sebaliknya anak 
perempuan lebih menyukai ceritera-ceritera binatang, meskipun sifatnya 
lebih realistis dari sebelumnya, puisi, ceritera dari kitab suci dan 
sebagainya. 

 Pada usia 10 – 12 tahun perhatian membaca mencapai puncaknya. Materi 
bacaan semakin luas. Anak laki-laki menyenangi hal-hal yang sifatnya 
menggemparkan, misterius dan kisah-kisah petualangan. Anak perempuan 
menyenangi ceritera kehidupan seputar rumahtangga.  

 Dari kegiatan membaca inilah anak memperkaya perbendaharaan kata 
dan tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi 
dengan orang lain.  

   



   Teman Sebaya  

 Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah dan atau 
teman bermain di luar sekolah.  

 Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan 
anak baik yang bersifat positif maupun negatif.  

 Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep diri dan 
pembentukan harga diri. Teman sebaya juga memberikan pelajaran 
bagaimana cara bergaul di masyarakat.  

 Sebaliknya teman sebaya juga memungkinkan untuk membawa 
pengaruh negatif, seperti merokok, mencuri, membolos, menipu 
serta perbuatan-perbuatan antisocial lainnya.  

 Ada kecenderngan bahwa anak laki-laki memiliki hubungan teman 
sebaya yang lebih luas daripada anak perempuan.  



 Minat terhadap kegiatan kelompok sebaya mulai timbul. Mereka 
memiliki teman-teman sebaya untuk melakukan kegiatan bersama.  

 Integritas dengan kelompoknya cukup tinggi, ada keterikatan satu 
sama lain,  

 Keinginan untuk berada ditengah-tengah temannya membawa anak 
untuk keluar rumah  menemuinya sepulang sekolah. Anak merasa 
kesepian di rumah, tiada teman.  

 Kegiatan dengan teman sebaya ini meliputi belajar bersama, 
melihat pertunjukan, bermain, masak memasak dan sebagainya. 
Mereka sering melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh 
orang dewasa. 

 Keinginan untuk diterima dalam kelompoknya sangat besar.  

 Anak yang populer cenderung sebagai anak yang terbaik dan jarang 
atau tidak pernah tidak disukai oleh teman-temannya.   

 Para peneliti menemukan bahwa anak yang populer pada umumnya 
memiliki karakteristik memberikan semangat, mendengarkan 
dengan baik, memelihara komunikasi dengan teman, bahagia, 
menunjukkan antusiasme dan peduli pada orang lain, percaya diri 
tanpa harus sombong. 
 



 Wentzal & Asher menyatakan para pakar perkembangan 
membedakan 3 tipe anak yang tidak populer yaitu :  

 Anak yang diabaikan (neglected children) : yaitu anak yang jarang 
dinominasikan sebagai teman terbaik tetapi bukan tidak disukai oleh 
teman-teman dikelompoknya.Anak ini biasanya tidak memiliki teman 
bermain yang akrab, tetapi mereka tidak dibenci atau ditolak oleh 
teman sebayanya. 

 Anak yang ditolak (rejected children) yaitu anak yang jarang 
dinominasikan oleh seseorang sebagai teman terbaik dan tidak 
disukai oleh kelompoknya, karena biasanya anak yang ditolak 
adalah anak yang agresif, sok kuasa dan suka mengganggu. Anak 
ini biasanya mengalami problem penyesuaian diri yang serius 
dimasa dewasa. 

 Anak yang kontroversi (controversial children) adalah anak yang 
sering dinominasikan keduanya yaitu baik sebagai teman terbaik 
dan sebagai teman yang tidak disukai.  

 



   Masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 

dua fase: 

1. Masa kelas-kelas rendah Sekolah Dasar 

yang berlangsung antara usia 6/7 tahun 

– 9/10 tahun, biasanya mereka duduk di 

kelas 1, 2 dan 3 Sekolah Dasar. 

2. Masa kelas-kelas tinggi Sekolah Dasar, 

yang berlangsung antara usia 9/10 tahun 

– 12/13 tahun, biasanya mereka duduk 

di kelas 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar. 

 



Adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendah 

Sekolah Dasar adalah : 

a) Ada hubungan yang kuat antara keadaan 
jasmani dan prestasi sekolah 

b) Suka memuji diri sendiri 

c) Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas 
atau pekerjaan, tugas atau pekerjaan itu 
dianggapnya tidak penting. 

d) Suka membandingkan dirinya dengan anak 
lain, jika hal itu menguntungkan dirinya. 

e) Suka meremehkan orang lain. 

 



Ciri-ciri khas anak masa kelas-kelas tinggi Sekolah 

Dasar adalah : 

a) Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis 
sehari-hari 

b) Ingin tahu, ingin belajar dan realistis 

c) Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran 
khusus 

d) Anak memandang nilai sebagai ukuran yang 
tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah 

e) Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya 
atau peergroup untuk bermain bersama, 
mereka membuat peraturan sendiri dalam 
kelompoknya. 

 


