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Aspek perkembangan AUD

 Fisik motorik

 Kognitif Intelektual

 Moral, Disiplin, Etika

 Emosional, Harga Diri dan Aktualisasi 
Diri 

 Sosial, empati dan kerjasama

 Bahasa dan literasi

 Kreativitas

 Kecerdasan



Fisik - Motorik

 meliputi perkembangan otot kasar dan otot halus. 
Gassel & Ames (1940) dan Illingsworth (1983), 
terbagi dalam 8 tahap:

1. Continuity (bersifat kontinyu/terus menerus)

2. Uniform Sequence (memiliki tahapan yang sama)

3. Maturity (kematangan)

4. Umum ke khusus

5. Refleks ke gerak terkoordinasi dan bertujuan

6. Bersifat chepalo – caudal direction 

7. Bersifat proximo – distal

8. Koordinasi bilateral menuju crosslateral
Back



Continuity

 Pada tahap ini, perkembangan motorik 
berlangsung dari perkembangan yang 
sederhana ke yang lebih kompleks 
sejalan dengan bertambahnya usia 
anak.  Misalnya pada usia sekian tahun 
maka tinggi badan anak juga sekian 
cm.
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Uniform Sequence

 Semua anak memiliki pola 
perkembangan motorik yang sama, 
walaupun kecepatan mencapai tahap 
tersebut berbeda.
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Maturity

 Anak akan berkembang sesuai 
kematangannya. Belum tentu anak 
dengan usia sama akan memiliki 
perkembangan yang sama pula.
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Umum ke khusus

 Perkembangan motorik dimulai dari 
perkembangan yang bersifat umum lalu 
menuju perkembangan yang bersifat khusus. 
Otot besar lebih dahulu berkembang daripada 
otot halus. Misalnya gerakan badan lebih 
dahulu berkembang daripada jari-jari. Ini 
terlihat pada gerakan senam. Anak-anak lebih 
mudah menggerakkan badannya daripada 
jari-jari tangannya.
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Refleks ke gerak terkoordinasi 
dan bertujuan

 Anak mengungkapkan rasa lapar, haus, 
sakit atau merasa tidak enak awalnya 
hanya melalui tangisan, namun seiring 
perkembangannya anak mulai dapat 
mengungkapkan semuanya melalui 
komunikasi langsung.
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Bersifat chepalo – caudal 
direction

 Bagian tubuh yang mendekati kepala 
lebih dahulu berkembang daripada 
bagian yang mendekati ekor. 
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Bersifat proximo – distal

 Bagian tubuh yang mendekati sumbu 
tubuh (tulang belakang) lebih dahulu 
berkembang dari pada bagian tubuh 
yang jauh dari sumbu tubuh. Misalnya 
otot lengan berkembang lebih dahulu 
dari otot jari-jari.
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Koordinasi bilateral menuju 
crosslateral

 Koordinasi organ yang sama 
berkembang lebih dahulu sebelum 
koordinasi organ yang bersilangan. 
Misalnya anak TK melempar bola tenis 
dengan tangan kanan yang terayun 
disertai kaki kanan yang maju. Tetapi 
pada orang dewasa, tangan kanan 
melempar bola, sedangkan kaki yang 
maju adalah kaki kiri.
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KOGNITIF INTELEKTUAL

 Menurut Piaget (1886 – 1980), pola 
perkembangan kognitif terbagi dalam 
4 tahap, yaitu :

1. Sensorimotor (0 – 2 tahun)

2. Praoperasional Konkret (2 – 7 
tahun)

3. Operasional Konkret (7 – 11 
tahun)

4. Operasional Formal (>11 tahun)

Back



Sensorimotor

 Reflexive Stage/tahap refleks (lahir – 1 
bulan)

 Primary Circular Reaction/ Reaksi Sirkuler 
Primer (1-4 bulan)

 Secondary Circular Reaction/ Reaksi Sirkular 
Sekunder (4-8 bulan)

 Coordination of Secondary Schema/
Koordinasi Skema Sekunder (8-12 bulan)
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Reflexive Stage/tahap refleks 
(lahir – 1 bulan)

 segala keinginan dan perasaannya 
hanya melalui tangisan yang dilakukan 
secara refleks 
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Primary Circular Reaction/ Reaksi 
Sirkuler Primer (1-4 bulan)

 melakukan gerak refleks terhadap 
anggota badannya dan mengulangi 
gerakan yang awalnya hanya dilakukan 
secara refleks 
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Secondary Circular Reaction/
Reaksi Sirkular Sekunder (4-8 
bulan)

 menaruh perhatian pada benda-benda 
di sekitarnya,

 anak akan mengikuti gerakan benda di 
dekatnya dan tersenyum jika melihat 
wajah ibunya
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Coordination of Secondary 
Schema/ Koordinasi Skema 
Sekunder (8-12 bulan)

 Anak mulai senang memperhatikan 
perilaku orang lain dan menirukannya. 

 Anak juga akan sangat senang diajak 
bermain oleh orang dewasa. 
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Praoperasional konkret

 Memusat pada satu dimensi.

 Belum mampu memahami konservasi 
angka, volume, zat padat.



Operasional konkret

 Mulai dapat memecahkan persoalan 
sederhana yang konkret.

 Mampu mengklasifikasikan dan 
mengurutkan objek.



Operasional formal

 Mampu membuat kesimpulan

 Mampu menghubungkan pengalaman 
dan materi untuk memecahkan 
masalah.

 Mampu merenungkan kembali apa yang 
telah dilakukan.

 Memahami bentuk simbol-simbol.



Moral, Disiplin, Etika

 Menurut Kholberg terbagi 3 tahapan 
pula;

1. Prakonvensional

2. Konvensional

3. paskakonvensional



prakonvensional

 Tahap satu, anak berorientasi pada 
kepatuhan dan hukuman. Moralitas 
dinilai atas dasar akibat fisiknya.

 Tahap kedua, anak menyesuaikan 
terhadap harapan sosial untuk 
memperoleh penghargaan.



Konvensional

 Tahap satu, seseorang menyesuaikan dengan 
peraturan untuk mendapatkan persetujuan 
orang lain dan untuk mempertahankan 
hubungan baik mereka.

 Tahap kedua, seseorang yakin bahwa bila 
kelompok sosial menerima peraturan yang 
sesuai bagi seluruh anggota kelompok, maka 
anak harus berbuat sesuatu sesuai dengan 
peraturan tersebut.



Postkonvensional

 Tahap satu, memodifikasi dan melakukan 
perubahan standar moral apabila itu 
menguntungkan kelompok secara 
keseluruhan.

 Tahap dua, seseorang menyesuaikan dengan 
standar sosial untuk menghindari rasa tidak 
puas dengan diri sendiri dan bukan untuk 
menghindari kecaman sosial.



Emosional, Harga Diri, Aktualisasi 
Diri

 Erickson membagi perkembangan emosional ini 
menjadi 8 tahapan, yaitu :

a. Basic trust Vs Mistrust (0 – 1 tahun) 

b. Autonomy Vs Shame and Doubt (2 – 3 tahun)

c. Initiative Vs Guilt (4 – 5 tahun)

d. Industry Vs Inferiority (6 tahun ke atas)

e. Identity & Repudiation Vs Identity Diffusion (masa 
remaja)

f. Intimacy & Solidarity Vs Isolation (dewasa muda) 

g. Generativity Vs Stagnation (dewasa) 

h. Integrity Vs Despair (tua)



Sosial, Empati, Kerjasama

 Tahapan bermain anak antara lain:

1. Solitary play (bermain sendiri) 

2. Parallel play (bermain sejenis)

3. On-looking play (melihat temannya 
bermain)

4. Associative play

5. Cooperative play (bermain bersama)



Bahasa & Literasi

 Tahapan perkembangan ini meliputi :

1. Menangis sebagai pengungkapan berbagai keinginan 
anak.

2. Cooing (memeram), perkataan anak banyak yang 
tidak ada artinya.

3. Kalimat sederhana berupa suku kata untuk 
mengungkapkan keinginan anak.

4. Kalimat lengkap, anak sudah dapat mengungkapkan 
keinginan dengan kalimat yang lengkap.

5. Berkomunikasi, anak sudah mampu berkomunikasi 
dengan teman ataupun orang-orang di sekitarnya 
secara lihai.



Kreativitas & Daya Pikir

Adapun ciri perilaku anak yang kreatif menurut 
William dalam Utami Munandar adalah: 

1. Ciri aptitude (ciri yang berhubungan dengan 
kognisi, proses berpikir) 

2. Ciri nonaptitude(ciri yang berkaitan dengan 
sikap atau perasaan)



Ciri Aptitude

 Keterampilan berpikir lancar

 Keterampilan berpikir luwes (fleksibel)

 Keterampilan berpikir orisinal

 Keterampilan memperinci 
(mengelaborasi)

 Keterampilan menilai (mengevaluasi)



Keterampilan berpikir lancar

 Definisi
1. Mencetuskan banyak gagsan, jawaban, penyelesaian masalah, atau 

pertanyaan.
2. Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal.
3. Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.

 Perilaku yang ditunjukan
1. Mengajukan banyak pertanyaan.
2. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan.
3. Mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah.
4. Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya.
5. Bekerja lebih cepat dan melakuan lebih banyak daripada anak lain.
6. Dapat dengan cepat melihat kesalahan atau kekurangan pada satu 

objek atau situasi.



Keterampilan berpikir luwes 
(fleksibel)

 Definisi

1. Menghasilkan gagasan, jawaban atau 
pertanyaan yang bervariasi.

2. Dapat melihat suatu masalah dari sudut 
pandang yang berbeda-beda.

3. Mencari banyak alternatif atau arah yang 
berbeda-beda.

4. Mampu mengubah cara pendekatan atau 
cara pemikiran



Keterampilan berpikir luwes 
(fleksibel)

 Perilaku yang ditunjukkan
1. Memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim 

terhadap suatu objek.
2. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap satu 

gambar, cerita atau masalah.
3. Menerapkan suatu konsep atau azaz dengan cara yang berbeda 

dari yang diberikan orang lain.
4. Dalam membahas/mendiskusikan suatu situasi selalu 

mempunyai posisi yang berbeda atau bertentangan dari 
mayoritas kelompok.

5. Jika diberikan satu masalah biasanya memikirkan macam cara 
yang berbeda untuk menyelesaikannya.

6. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian yang berbeda-
beda.

7. Mampu mengubah arah berpikir secara spontan.



Keterampilan berpikir 
orisinalitas
 Definisi
1. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik
2. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri
3. Mampu membuat kombinasi yang tidak lazim dari bagian-

bagian atau unsur-unsur

 Perilaku yang ditunjukan 
1. Memikirkan masalah-masalah yg tidak pernah terpikirkan oleh 

orang lain.
2. Mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha 

memikirkan cara baru.
3. Memilih asimetri dalam menggambar atau membuat disain.
4. Memiliki cara berpikir yang lain dari yang lain.
5. Mencari pendekatan yang baru dari yang stereotipe.
6. Setelelah membaca atau mendengar gagasan, bekerja untuk 

menemukkan penyelesaian yang baru.
7. Lebih senang mensintesis dari pada menganalisa situasi.



Keterampilan memperinci 
(mengelaborasi)

 Definisi
1. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan 

atau produk.
2. Menambah atau memperinci detail-detail dari suatu obyek, 

gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.
 Perilaku yang ditunjukkan
1. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 

pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah 
yang terperinci.

2. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain.
3. Mencoba atau menguji detail-detail untuk melihat arah yang 

akan ditempuh.
4. Mempunyai rasa keindahan yang kuat sehingga tidak puas 

dengan penampilan yang kosong dan sederhana.
5. Menambahkan  garis-garis, warna-warna, dan detail-detail 

(bagian-bagian) terhadap gambarnya sendiri atau gambar 
orang lain.



Keterampilan menilai 
(mengevalusi)
 Definisi
1. Menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah 

suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan 
bijaksana.

2. Mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka.
3. Tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya.

 Perilaku yang ditunjukkan
1. Memberi pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri.
2. Menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal.
3. Menganalisis masalah atau penyelesaian secara kritis dengan selalu 

menanyakan “mengapa?”
4. Mempunyai alasan (rasionale) yang dapat dipertanggungjawabkan 

untuk mencapai suatu keputusan.
5. Merancang suatu rencana kerja dari gagasan yang tercetus.
6. Pada waktu tertentu tidak menghasilkan gagasan-gagasan tetapi 

menjadi peneliti atau penilai yang kritis.
7. Menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya.



Ciri non aptitude

 Rasa ingin tahu

 Bersifat imajinatif

 Merasa tertantang oleh kemajemukan

 Sifat berani mengambil resiko

 Sifat menghargai



Rasa ingin tahu
 Definisi
1. Selalu terdorong untuk mengetahui lebih banyak
2. Mengajukan banyak pertanyaan
3. Selalu memperhatikan orang, objek, dan situasi
4. Peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui/meneliti

 Perilaku yang ditunjukkan
1. Mempertahankan segala sesuatu
2. Senang menjajaki buku-buku, peta-peta, gambar-gambar, 

dan sebagainya untuk mencari gagasan baru.
3. Tidak membutuhkan dorongan untuk menjajaki atau 

mencoba sesuatu yang belum dikenal
4. Menggunakan semua panca inderanya untuk mengenal
5. Tidak takut menjajaki bidang-bidang baru
6. Ingin mengamati perubahan-perubahan dari hal-hal atau 

kejadian-kejadian.
7. Ingin bereksperimen dengan benda mekanik



Bersifat Imajinatif

 Definisi
1. Mampu memperagakan atau membayangkan hal-hal yang tidak atau 

belum pernah terjadi.
2. Mengunakan khayalan tetapi mengetahui perbedaan khayalan dan 

kenyataan

 Perilaku yang ditunjukkan
1. memikirkan/membayangkan hal-hal yang belum pernah terjadi
2. Memikirkan bagaimana jika melakukan sesuatu yang belum pernah 

dilakukan orang lain.
3. Meramalkan apa yang akan dikatakan atau dilakukan orang lain. 
4. Mempunyai firasat tentang sesuatu yang belum terjadi.
5. Melihat hal-hal dalam suatu gambar yang tidak dilihat oleh orang 

lain.
6. Membuat cerita tentang tempat-tempat yang belum pernah 

dikunjungi atau tentang kejadian-kejadian yang belum pernah 
dialami. 



Merasa tertantang oleh 
kemajemukan

 Definisi
1. Terdorong untuk mengatasi masalah yang sulit.
2. Merasa tertantang oleh situasi-situasi yang rumit.
3. Lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit.

 Perilaku yang ditunjukkan
1. Menggunakan gagasan atau masalah yang rumit
2. Melibatkan diri dalam tugas-tugas yang majemuk
3. Tertantang oleh situasi yg tidak dapat diramalkan 

keadaannya
4. Mencari penyelesaian tanpa bantuan orang lain
5. Tidak cenderung mencari jalan tergampang
6. Berusaha terus menerus agar berhasil
7. Mencari jawaban-jawaban yang lebih rumit/sulit daripada 

mencari yang mudah
8. Senang menjajaki jalan yang lebih rumit



Sifat berani mengambil resiko
 Definisi
1. Berani memberikan jawaban meskipun belum tentu benar
2. Tidak takut gagal atau mendapat kritik
3. Tidak menjadi ragu-ragu karena ketidakjelasan, hal-hal yang tidak 

konvensional, atau yang kurang berstruktur

 Perilaku yang ditunjukkan
1. Berani mempertahankan gagasan atau pendapatnya walaupun 

mendapat tantangan dan kritik
2. Bersedia mengakui kesalahan-kesalahannya
3. Berani menerima tugas yang sulit meskipun ada kemungkinan gagal
4. Berani mengajukan pertanyaan atau mengemukakan masalah yang 

tidak dikemukakan orang lain
5. Tidak mudah dipengaruhi orang lain
6. Melakukan hal-hal yang diyakini, meskipun tidak disetujui sebagai 

orang
7. Berani mencoba hal-hal baru
8. Berani mengakui kegagalan dan berusaha lagi



Sifat menghargai

 Definisi
1. Dapat menghargai bimbingan dan pengarahan dalam hidup
2. Menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang 

sedang berkembang

 Perilaku yang ditunjukkan
1. Menghargai hak-hak sendiri dan hak-hak orang lain
2. Menghargai diri sendiri dan prestasi sendiri
3. Menghargai makna orang lain
4. Menghargai keluarga, sekolah dan teman-teman
5. Menghargai kebebasan tetapi tahu bahwa kebebasan 

menuntut tanggung jawab
6. Tahu apa yang betul-betul penting dalam hidup
7. Menghargai kesempatan-kesempatan yang diberikan
8. Senang dengan penghargaan terhadap dirinya
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Kecerdasan

 Menurut Howard Gardner, meliputi :
1. Kecerdasan Verbal/Linguistik
2. Kecerdasan Logis- matematis
3. Kecerdasan Visual-Spasial
4. Kecerdasan Interpersonal 
5. Kecerdasan Intrapersonal
6. Kecerdasan Kinestetik
7. Kecerdasan Musikal 
8. Kecerdasan Naturalistik
9. Kecerdasan Eksistensial


