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Perkembangan 
Anak-anak Awal

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.



v Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak 
awal:
- berbentuk gemuk (endomorfik), 
- berotot (mesomorfik),
- relatif kurus (ektomorfik). 

v Perbandingan tubuhnya 
tidak lagi seperti bayi

v Tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan 
yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh. 

v 4 gigi bayi yang terakhir yakni geraham belakang 
muncul. 



Perkembangan motorik masa kanak- kanak awal
Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling 
baik untuk mempelajari keterampilan tertentu, karena 
tiga alasan, yakni :

v Anak senang mengulang-ulang, sehingga dengan senang 
hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil.

v Anak-anak bersifat pemberani, sehingga tidak 
terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau 
diejek teman-teman sebagaimana ditakuti oleh anak 
yang lebih besar.

v Anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka 
masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru 
sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai 
tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada.

v Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak 
biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki.



Ø Keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian 
sendiri biasanya dimulai pada masa bayi dan 
disempurnakan pada masa kanak-kanak awal. 

Ø Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian antara 
usia 1,5 dan 3,5 tahun. 

Ø 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. 

Ø 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.



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

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

ØKeterampilan 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. 

§ Sehubungan dengan perkembangan motorik tangan, 
anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan 
kehidupan sehari-hari seperti berpakaian sendiri, mandi 
sendiri, dan lain sebagainya. 

§ Selain itu, anak mulai dilatih menggunakan gunting, 
pensil maupun crayon untuk mengembangkan 
keterampilan motorik halusnya. 

§ Untuk perkembangan motorik kaki, anak dapat 
distimulasi dengan permainan sepeda roda tiga, bermain 
bola, dan permainan lain yang banyak mengaktifkan 
kaki.



Perkembangan Intelektual pada Masa Perkembangan Intelektual pada Masa Perkembangan Intelektual pada Masa Perkembangan Intelektual pada Masa 
KanakKanakKanakKanak---- kanak Awalkanak Awalkanak Awalkanak Awal
Perkembangan kognisi

Pada masa kanak-kanak awal, anak 
berpikir konvergen menuju ke suatu 
jawaban yang paling mungkin dan paling 
benar terhadap suatu persoalan. 
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:
§ Anak mulai menguasai fungsi simbolis; 
§ Terjadi tingkah laku imitasi; 
§ Cara berpikir anak egosentris; 
§ Cara berpikir anak centralized, Cara berpikir 

seperti ini dikatakan belum menguasai gejala 
konservasi.
§ Berpikir tidak dapat dibalik; 
§ Berpikir terarah statis. 



Perkembangan bahasa dan bicara 
- Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi 

dengan dunia luar. Dalam pembahasan 
di sini bahasa yang dimaksud adalah 
bahasa tutur kata yang dapat 
dimengerti oleh sesama manusia.



Implikasinya pada Pendidikan

§ Sehubungan dengan perkembangan 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).

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



Perkembangan Sosial-Emosional Pada Masa 
Kanak-Kanak Awal
l a) Elemen-Elemen Sosial dari Bermain dan Implikasinya pada 

Pendidikan
l Selama masa prasekolah, banyak anak yang mulai 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.

l Pada masa prasekolah ada peralihan pola bermain anak, dari 
permainan soliter ke permainan paralel.

l Anak prasekolahpun akan dapat terlibat pada permainan kooperatif 
dengan anak lainnya, seperti pada permainan sosiodrama. 

l Hal lain yang penting ialah anak membutuhkan waktu, ruang, dan 
kebebasan untuk mengembangkan permainan mereka.



Implikasinya dalam Pendidikan:

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

v 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. 

v 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.


