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PERKEMBANGAN KOGNITIF

SELAMA TIGA TAHUN

PERTAMA



Apakah 6 pendekatan yang digunakan untuk mempelajari

perkembangan kognitif?

• Enam pendekatan untuk mempelajari perkembangan

kognitif adalah pendekatan perilaku, psikometri, Piaget,

pengolahan informasi, neurosains, dan konteks sosial

• Semua pendekatan ini dapat menjelaskan mengenai

bagaimana awal perkembangan kognitif.

MEMPELAJARI PERKEMBANGAN KOGNITIF: ENAM

PENDEKATAN



Yaitu pendekatan untuk mempelajari perkembangan kognitif

yang berpusat pada mekanisme dasar dari belajar.

Bayi lahir dengan kemampuan untuk belajar dari apa yang

mereka lihat, dengar, cium, rasa, dan sentuh; serta

kemampuan untuk mengingat apa yang sudah dipelajari.

Dua tipe sederhana yang dipelajari behavioris adalah

pengkondisian klasikal dan pengondisian instrumental.

PENDEKATAN PERILAKU: MEKANISME DASAR DARI

BELAJAR



 Pengkondisian klasikal  pembelajaran didasari oleh
asosiasi stimulus yang tidak biasanya menimbulkan
respons dengan stimulus lain yang mendapatkan respons
tersebut.

 Pembelajar bersifat pasif menyerap, dan secara otomatis
bereaksi pada stimulus.

CONTOH: mengedipkan mata saat melihat blitz kamera
(individu belajar membuat refleks pada stimulus).

 Pengkondisian instrumental pembelajaran berdasarkan
asosiasi perilaku dengan konsekuensinya.

CONTOH: saat bayi belajar mengoceh mendatangkan
atensi penuh kasih.

PENGKONDISIAN KLASIKAL DAN INSTRUMENTAL



• Kebanyakan manusia tidak bisa mengingat apa yang

terjadi pada saat 2 tahun.

• Menurut Piaget (1969) kejadian awal tidak disimpan oleh

memori karena otak belum cukup berkembang untuk

menyimpannya.

• Menurut Freud ingatan awal sebenarnya disimpan, tetapi

ditekan karena mengganggu secara emosional.

• Peneliti lain mengatakan bahwa anak tidak bisa

menyimpan suatu kejadian dalam memori mereka hingga

mereka membicaraka sendiri tentang hal itu (Nelson,

1992)

MEMORI INFANT



• Penelitian Rovee-Collier’s menyatakan bahwa proses

memori infant serupa dengan orang dewasa, walaupun

kesimpulan ini telah dipertanyakan memori infant dapat

berlari dengan pengingat periodik.

• Memori dari perilaku pada infant muda tampak secara

spesifik dihubungkan oleh isyarat.

• Usia 2-6 bulan mampu mengulangi perilaku yang

dipelajari hanya ketika mereka melihat gerakan asli.

• Usia 12-9 bulam, bayi akan mengeluarkan perilaku

berbeda pada gerakan yang lain jika tidak lebih dari 2

minggu pelatihan tersebut hilang.



• Perilaku yang berorientasi tujuan dan adaptif dalam

menghadapi situasi dan kondisi kehidupan.

• Intelegensi memungkinkan individu untuk meningkatkan,

mengingat, dan menggunakan pengetahuan; memahami

konsep dan hubungan; dan memecahkan permasalahan

sehari-hari.

• Tes intelegensi modern dimulai pada awal abad ke 20,

ketika administrasi sekolah di Paris meminta psikolog

Alfred Binet untuk memikirkan cara mengidentifikasi

anak yang tidak bisa mengerjakann tugas akademis dan

membutuhkan instruksi khusus.

PENDEKATAN PSIKOMETRIK: TES PERKEMBANGAN DAN

INTELEGENSI



• Tes IQ  tes psikometri yang bertujuan untuk mengukur

intelegensi dengan membandingkan performa dari yang

melaksanakan tes dengan norma standar yang ada.

• Tes psikomterik mengukur faktor yang diduga

membentuk intelegensi.

PENDEKATAN PERILAKU



• Mengukur kecerdasan bayi yang sesungguhnya tidak

mungkin.

• Mengetes kemampuan fungsis perkembangan bayi

mungkin.

• Tes perkembangan membandingkan performa bayi dalam

serangkaian tugas dengan norma yang dibuat berdasarkan

observasi terhadap sejumlah besar infant dan toddler pada

usia tertentu.

• Tes perkembangan  tes psikometri yang

membandingkan performa bayi pada serangkaian tugas

dengan norma standar dengan untuk usia tertentu.

MENGUJI INFANT DAN TODDLER



• The Bayley Scales of Infant and Toddler (Skala Bayley

dari perkembangan infant and toddler  adalah tes

standarisasi dari infant dan toddler mengenai

perkembangan mental dan motorik.

• Tes ini banyak dilakukan untuk memeriksa anak usi 1

bulan -3,5 tahun.

• Skor pada tes ini mengindikasikan kekuatan dan

kelemahan anak, kompetensi pada setiap 5 area

perkembangan; kognitif, bahasa, motorik, sosial-emosi,

dan perilaku adaptif.



• Lingkungan rumah dapat berdampak pada pengukuran
intelegensi.

• Jika lingkungan rumah tidak menyediakan kondisi yang
dibutuhkan dalam membuka cara untuk kompetensi
kognitif, intervensi dini mungkin dibutuhkan.

• Home observation for measuremet of the environment
(HOME)  alat untuk mengukur pengaruh dari
lingkungan rumah pada pertumbuhan kognitif anak.

• HOME mengukur orang tua yang responsif.

• HOME memberikan nilai positif pada orang tua yang
memberikan penghargaan pada anak mereka dan
memberikan perhatian terhadap pertanyaan mereka.

MENGUKUR DAMPAK AWAL DARI PENGARUH

LINGKUNGAN RUMAH



• HOME kurang sesuai budaya pada orang tua yang bukan

berasal dari Barat (Bradley, Corwyn, MCAdoo, dkk, 2001).

• Pernyataan bahwa “orang tua yang responsif atau lingkungan

rumah yang kaya akan stimulus yang mampu meningkatkan

intelegensi anak” belum tentu benar.

• Peneliti mengidentifikasi 7 aspek dari lingkungan rumah yang

memungkinkan perkembangan kognitif dan psikososial serta

membantu peprsiapan anak untuk masuk sekolah:

1. Mendorong eksplorasi dari lingkungan

2. Mengawasi dalam hal keterampilan, kognitif dasar, dan

psikososial

3. Merayakan kemajuan perkembangan yang diperoleh



4. Memberikan petunjuk dalam mempraktikkan dan

menambah keterampilan.

5. Komunikasi lebih kaya dan responsif

6. Petunjuk dan pembatasan perilaku

7. (tidak ditemukan dalam buku)



• Yaitu proses sistematik dari suatu perencanaan dan

penyediaan pelayanan terapi dan pendidikan bagi

keluarga yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi

kebutuhan perkembangan infant, toddler, dan siswa

prasekolah.

• Anak yang menerima intervensi awal menunjukkan

terbukanya keunggulan pada kelompok kontrol dalam

skor tes perkembangan selama 18 bulan pertama.

INTERVENSI AWAL



• Intervensi awal yang paling efektif: (1) mulai lebih awal

dan dilanjutkan pada usia pra sekolah (2) waktu yang

sangat terperinci (3) menyediakan pengalaman

pendidikan secara tidak langsung, tidak hanya sekedar

pelatihan bagi orang tua, (4) termasuk kesehatan,

konseling, dan spelayan sosial, (5) dibuats berdasarkan

perbedaan dan kebutuhan individu.



• Yaitu tahap pertama Piaget dalam perkembangan

kognitif, saat bayi belajar melalui sensoris dan aktivitas

motorik. Melalui tahap sensori motor, infant belajar

tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui

aktivitas motorik dan sensoris yang berkembang.

PENDEKATAN PIAGET: TAHAP SENSORIMOTOR



• Selama tahap sensori motor dari Piaget, skema infant

menjadi lebih elaboratif.

• Kemajuan dari reaksi melingkar primer, sekunder, dan

tersier dan akhirnya pada perkembangan kemampuan

representasional, yang membuat mungkin imitasi yang

ditunda, berpura-pura, dan penyelesaian masalah.

• Reaksi melingkar adalah istilah dari Piaget untuk proses

saat infant belajar menghasilkan kembali hasrat dan

kejadian-kejadian yang ditemukan karena kebetulan.

SUB -TAHAP DARI TAHAP SENSOR MOTOR



• Sub-tahap 1 (lahir – 1 bulan) bayi melatih refleks yang

dibawa sejak lahir dan membentuk beberapa kontrol

melalui hal tersebut. Mereka tidak mengkoordinasikan

informasi yang diperoleh indra, dan tidak berusaha

meraih objek yang mereka lihat.

• Sub-tahap 2 (sekitar 1 – 4 bulan) bayi belajar untuk

mengulang perilaku yang menyenangkan yang muncul

pada satu kesempatan (seperti mengisap jempol). Bayi

juga mulai beralih menuju sumber suara, mengkoordinasi

jenis yang berbeda dari informasi sensoris.

ENAM SUB-TAHAP DAN TAHAP SENSORI MOTOR 

PERKEMBANGAN KOGNITIF DARI PIAGET



• Sub-tahap 3 (sekitar 4 – 8 bulan) bayi secara intens

mengulangi aksi tidak hanya karena tujuan itu sendiri,

tetapi untuk mendapatkan hasil dibalik tubuh bayi itu

sendiri. Contoh: bayi akan mengulangi menggoyang

gemrincing untuk mendengar suaranya atau bersuara

ketika muncul wajah yang dikenali.

• Sub-tahap 4 (sekitar 8 – 12 bulan) bayi belajar untuk

menyimpulkan dari pengalaman masa lalu untuk

memecahkan masalah yang baru. Mereka akan

merangkak untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang

diinginkan.



• Sub-tahap 5 (sekitar 12 – 18 bulan) bayi mulai

bereksperimen dengan perilaku yang baru untuk melihat

apa yang akan terjadi. Ketika mereka mulai berjalan,

mereka akan lebih mudah mengeksplorasi lingkungan.

• Sub-tahap 6 (sekitar 18 bulan – 2 tahun). Sub-tahap ini

adalah perpindahan menuju tahap pre-operasional dari

anak usia dini. Mereka memiliki kemampuan

representasi, yaitu kapasitas menyimpan gambaran

mental, simbol, atau objek dan kejadian-kejadian.



• Penelitian menyatakan bahwa sejumlah kemampuan
termasuk imitasi dan permanen objek berkembang lebih
awal daripada yang digambarkan Piaget.

• Imitasi adalah cara penting dalam belajar, karena secara
khusus berguna pada akhir tahun pertama, contohnya:
bayi belajar keterampilan baru. Piaget menyatakan bahwa
bayi mengalami dua macam imitasi: (1) imitasi yang
tidak terlihat, yaitu imitasi dengan salah satu bagian
tubuh yang tidak terlihat seperti mulut dan lidah; (2)
imitasi yang terlihat, yaitu imitasi dengan bagian tubuh
bisa dilihat seperti tangan atau kaki. Imitasi ini
berkembang sekitar usia 9 bulan.

APAKAH KEMAMPUAN IMITASI BERKEMBANG LEBIH

DAHULU DARIPADA PEMIKIRAN PIAGET



• Piaget juga menyatakan bahwa anak di bawah usia 8

bulan tidak bisa terlibat dalam imitasi yang tertunda,

yaitu mereproduksi perilaku yang diamati setelah

berlalunya waktu dengan memanggil kembali simbol

yang sudah tersimpan.

• Imitasi yang ditimbulkan, yaitu metode penelitian saat

infant atau toddler dirangsang untuk meniru rangkaian

tindakan spesifik yang mereka lihat, tetapi tidak harus

dilakukan sebelumnya.



1) Urutan waktu kejadian dari pengalaman yang sudah

terjadi.

2) Apakah anak berpartisipasi atau hanya mengamati.

3) Apakah anak menerima pengingat verbal dari

pengalaman.

4) Apakah urutan dari kejadian terjadi secara logis, dan

dalam urutan sebab akibat.

EMPAT FAKTOR PENENTU ANAK USIA MUDA

MEMANGGIL MEMORI JANGKA PANJANG (BAUER, 2000)



• Konsep objekide bahwa objek memiliki eksistensi

mandiri mereka, karakteristik, dan lokasi berjarakadalah

perkembangan kognitif dasar selanjutnya yang teratur

melihat realitas fisik.

• Konsep ibjek adalah dasar kesadaran anak bahwa diri

mereka sendiri eksis menjadi bagian dari objek dan orang

lain.

• Kapan permainan objek berkembang?

• Permainan objek  istilah Piaget untuk memahami orang

atau objek yang masih ada meskipun sudah terlihat.

PERKEMBANGAN PENGETAHUAN MENGENAI OBJEK

DAN SIMBOL



• Permainan objek berkembang secara berulang sepanjang

tahap sensorimotor.

• Pada subtahap 3, usia 4-8 bulan, bayi akan melihat

sesuatu yang mereka jatuhkan; tapi jika mereka tidak bisa

melihatnya, mereka bertindak seolah tidak apa-apa.

• Bayi mungkin gagal mencari objek yang

tersembunyikarena belum bisa melakukan dua langkah,

atau dua tangan sebagai rangkaian tindakan.

• Contoh: mengangkat bantal dan mengangkat penutup

objek sebelum menemukan objek.



• Banyak pengetahuan yang didapat individu tentang dunia

diperoleh tidak melalui observasi langsung/pengalaman,

tetapi melalui simbol. Representasi realitas yang

disengaja.

• Hipotesis representasi ganda: rancangan yang

menyatakan anak di bawah usia 3 tahun memiliki

kesulitan dalam menggenggam hubungan spasial karena

kebutuhan untuk menjaga lebih dari satu mental

representasi dalam pikiran pada saat yang bersamaan.



• Menurut Piaget perjalanan dari perilaku refleks menuju
awal pemikiran adalah panjang dan lambat.

• 1,5 tahun kemudian bayi belajar dari indra dan gerakan
mereka.

• Pertengahan terakhir daritahun kedua, bayi membuat
terobosan pemikiran konseptual.

• Pendapat Piaget mengenai tahap yang menggambarkan
apa yang anak lakukan dalam keadaan tertentu, dan
kemajuan keterampilan dasar BENAR.

• NAMUN dalam beberapa cara infant dan toddler lebih
kompeten secara kognitif dibandingkan yang
dibayangkan oleh Piaget.

EVALUASI TAHAP SENSORIMOTOR PIAGET



• Babagimana kita mengukur kemampuan infant dalam

mengolah informasi, dan kapan infant mulai memahami

karakteristik dari dunia fisik?

• Peneliti pengolahan informasi mengukur proses mental

melalui habituasi dan tanda-tanda lainnya dari

kemampuan visual dan persepsi.

• Habituasi  tipe pembelajaran dengan familiaritas

dengan stimulus mengurangi, memperlambat, atau

menghentikan respons.

• Berlawaan dengan ide Piaget, pendekatan ini menyatakan

bahwa kemampuan representasional bayi ada sejak lahir.

PENDEKATAN PENGOLAHAN INFORMASI: PERSEPSI DAN

REPRESENTASI



• Peneliti mempelajari habituasi/pembiasaan pada neonatus

dengan mengulangi stimulus yang hadirn(suara atau pola

visual) kemudian memonitro respons seperti detak

jantung, mengisap, pergerakan mata, dan aktivitas otak.

• Contoh: bayi yang mengisap secara tipikal akan berhenti

mengisap ketika stimulus pertama muncul dan

memberikan perhatian pada stimulus baru. Ketika

diberikan stimulus lagi dan lagi maka bayi akan kurang

mengisap.

• Respons baru terhadap stimulus diebut dishabituasi.



• Indikator dari efisiensi dan pengolahan informasi infant,

seperti kecepatan habituasi cenderung untuk memprediksi

intelegensi di masa depan.

• Teknik penelitian pengolahan informasi seperti habituasi,

preferensi baru, dan pelanggaran harapan telah

menghasilkan bukti bahwa infant usia 3-6 bulan mungkin

memiliki pemahaman Piaget yaitu kategorisasi, sebab

akibat, permanen objek, indra penjumlahan, dan

kemampuan untuk alasan mengenai karakteristik dunia

fisik.

• Beberapa peneliti menyatakan bahwa infant mungkin

memiliki mekanisme belajar bawaan untuk mendapatkan

pengetahuan. (masih diperdebatkan)



• Preferesi visual: kecenderungan infant untuk menghabiskan

waktu lebih banyak melihat satu tanda dibandingkan yang

lain.

• Contoh: bayi berusia kurang dari 2 hari lebih memilih garis

kurva dari pada garis lurus, pola kompleks ke pola sederhama,

objek 3 dimensi ke objek 2 dimensi, gambar wajah ke gambar

lain.

• Memori pengenalan visual: kemampuan membedakan

rangsangan visual yang dikenal dari yang tidak dikenal ketika

keduanya diberikan pada saat bersamaan.

• Tatapan yang lama pada stimulus baru menunjukkan bahwa

bayi mengenali stimulus lain sebagai sesuatu yang dikenal.

KEMAMPUAN PENGOLAHAN DAN PERSEPSI AUDITORI

VISUAL



• Bayi baru lahir akan melihat pada sumber suara yang

menunjukkan ada hubungan antara pendengaran dan

penglihatan.

• Kemampuan yang lebih rumit adalah mode lintas

pengalihan, yaitu kemampuan menggunakan informasi

yang diperoleh oleh satu indra untuk memberi petunjuk

kepada yang lain.

• Menonton TV menghalangi perkembangan atensional.

Semakin banyak waktu anak dihabiskan untuk menonton

TV pada usia 1-3 tahun, semakin mereka memiliki

masalah atensi pada usia 7 tahun (Christakis,

Zimmerman, DiGiuseppe, &McCarty, 2004)



• Kelemahan skor infant dan tes perkembagnan pada skala
Beyley dan IQ, membuat psikolog berasumsi bahwa
fungsi kognitif dari infant sedikit memiliki
kesamaandengan anak yang lebih tua dan orang dewasa.

• Dalam banyak studi longitudinal, habituasi, dan
kemampuan pemulihan atensi dari 6 bulan hingga1 tahun
lebih cukup berguna dalam memprediksi IQ pada masa
anak-anak.

• Kombinasi memori pengenalan visual pada usia 7 bulan
dan mode lintas pengalihan memprediksi IQ usia 1 tahun

• Hubungan mengolah kecepatan dan memori pada usia 11
tahun memprediksi IQ umur 11 tahun.

PENGOLAHAN INFORMASI SEBAGAI PREDIKSI

KECERDASAN



Penelitian berdasarkan pengolahan visual bayi telah

memberikan ilmuwan perkembangan menuju waktu

perkembangan kognitif:

1. Kategorisasi  memisahkan dunia ke dalam kategorisasi

yang bermakna adal penting untuk memulai berpikir

mengenai objek atau konsep dan hubungan mereka.

2. Sebab akibat  prinsip bahwa kejadian memiliki sebab

yang teridentifikasi ini penting karena “mengizinkan

orang untuk memprediksi dan mengontrol dunia mereka”.

3. Permanen

KEMAMPUAN INFORMASI DAN PERKEMBANGAN

KEMAMPUAN DARI PIAGET



4. Jumlah  pemahaman terhadap jumlah dapat dimulai

jauh sebelum enam subtahap Piaget, saat dia menyatakan

bahwa anak pertama kali menggunakan simbol. Menurut

Wynn (1992) konsep angka adalah bawaan.



• Apa yang diungkapkan peneliti terhadap otak mengenai

perkembangan keterampilan otak?

• Memori eksplisit dan implisit memiliki tempat yang

berbeda dalam struktur otak.

• Memori implisit  pemanggilan tidak sadar, sebagian

besar kebiasaan dan keterampilan, kadang disebut

memori prosedural.

• Memori eksplisit  memori sadar yang disengaja secara

umum berupa fakta, nama, dan peristiwa.

PENDEKATAN NEUROSAINS KOGNITIF: STRUKTUR

KOGNITIF OTAK



• Pada usia 6-12 bulan, korteks, prafrontal, dan asosiasi

sirkuit mengembangkan kapasitas untuk memori kerja,

yaitu penyimpananjangka pendek dari informasi yang

aktif diproses.

• Perkembangan neurologis membantu menjelaskan

kemunculan keterampilan Piaget dan kemampuan

memori.



• Bagaimanakah interaksi sosial dengan orang dewasa

mampu meningkatkan kemampuan kognitif?

• Interaksi sosial dengan orang dewasa berkontribusi pada

kompetensi kognitif melalui berbagi aktivitas yang

membantu anak belajar keterampilan, pengetahuan, dan

nilai-nilai penting dalam budaya mereka.

• Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori sosial budaya

Vygotski, bagaimana konteks budaya berdampak pada

interaksi sosial di awal yang dapat mendorong

kompetensi kognitif.

PENDEKATAN KONTEKS SOSIAL: PEMBELAJARAN YANG 

BERASAL DARI INTERAKSI DENGAN PENGASUH



• Partisipasi terbimbing  partisipasi orang dewasa dalam

aktivitas anak yang membantu menstruktur dan

membawa peahaman anak lebih dekat dengan orang

dewasa.

• Pendekatan ini melihat perbedaan budaya berdampak

pada tipe partisipasi terbimbing



• Bagaimana bayi mengembangkan kemampuan berbahasa,

dan kontribusi apa yang berpengaruh pada kemajuan

berbahasa?

• Bahasa  sistem komunikasi berdasarkan kata-kata dan

tata bahasa.

• Ketika anak sudah mengenl kata, mereka

menggunakannya untuk merepresentasikan objek,

tindakan, mengkomunikasikan kebutuhan, perasaan, dan

ide.

• Kemahiran berbahasa adalah aspek penting dari

perkembangan kognitif

PERKEMBANGAN BAHASA



• Tuturan pralinguistik meliputi menangis, berdekut,

mengoceh, dan mengimitasi suara bahasa.

• Di usia 6 bulan bayi telah belajar suara dasar dari bahasa

mereka dan mulai menghubungkan suara dengan makna.

• Persepsi terhadap suara dalam bahasa asli mungkin

dilakukan oleh sirkuit neural untuk pembelajaran lebih

lanjut hanya pada bahasa tersebut.

• Sebelum mengatakan kata pertama, bayi menggunakan

gerak tubuh

RANGKAIAN PERKEMBANGAN AWAL BAHASA



• Rata-rata bayi mengatakan kata pertama antara 10-14

bulan, mengawali tuturan linguistikekspresi verbal

yang dirancang untuk memiliki makna.

• Terkadang bayi juga mengucapkan suku kata yang

memiliki makna lebih dari 1 tergantung pada konteksnya.

Ekspresi ini disebut holofrasakata tunggal yang

memiliki pemikiran lengkap.

• Bayi memahami banyak kata sebelum mereka mampu

menggunakannya.

• Tahap penting selanjutnya adalah ketika toddler

menggunakan 2 kata bersamaan untuk mengkespresikan

satu ide.



• Kalimat pertama anak umumnya berhubungan dengan

peristiwa sehari-hari, benda-benda, orang-orang, atau

beragam aktivitas.

• Anak umumnya menggunakan tuturan telgrafisbentuk

awal dari kalimat menggunakan kata-kata yang ada atau

hanya beberapa kata.

• Usia 20-30 bulan anak menunjukkan kompetensi yang

meningkat dalam sintaksis aturan untuk membentuk

kalimat dalam bahasa tertentu.



• Tuturan awal dikarakteristikkan dengan kesederhanaan

yang berlebihan, mempersempit perluasan makna kata,

dan memperluas perluasan makna kata dan pengaturan

yang berlebihan terhadap aturan.

KARAKTERISTIK DARI TUTURAN AWAL/DINI



• Dua pandangan klasik mengenai bagaimana anak mahir
berbahasa adalah teori belajar dan nativisme.

• Nativisme  teori bawa manusia memiliki kapasitas
bawaan untuk kemahiran bahasa.

• Nativisme merupakan pandangan Chomsky (1957, 1972,
1995).

• Teori ini mengusulkan bahwa otak manusia memiliki
kapasitas bawaan untuk kemahiran bahsa: bayi belajar
berbicara sealami dia belajar berjalan.

• Teori ini disebut perangkat kemahiran bahasa
(Language acquisition device/LAD)

TEORI KLASIK KEMAHIRAN BAHASA

DEBAT ANTARA NATURE-NURTURE



• Saat ini hampir semua ilmuwan perkembangan

menyatakan bahwa kapasitas bawaan untuk mempelajari

bahasa mungkin diaktifkan atau dihambat melalui

pengalaman.



• Pengaruh terhadap perkembangan bahasa termasuk

kematangan neural dan interaksi sosial (seperti peran

orang tua dan pengasuh).

• Karakteristik keluargamisalnya status sosial ekonomi,

bahasa yang digunakan orang dewasa, ibu yang

responsiberdampak pada perkembangan kosakata anak.

• Anak yang mendengar dua bahasa di rumah umumnya

belajar dua bahasa di tingkat yang sama dengan anak

yang hanya mendengar satu bahasa. Mereka bisa

menggunakan masing-masing bahasa di kondisi yang

sesuai.

PENGARUH PADA AWAL PERKEMBANGAN BAHASA



• Anak dengan dua bahasa sering menggunakan elemen

dari dua bahasa tersebut dalam sebuah percakapan atau

dalam percakapan digunakan dua bahasa yang dicampur

 campur kode (code mixing).

• Anak bisa juga berganti dari satu bahasa ke bahasa lain.

perubahan ini untuk menyesuaikan situasi, seperti dalam

individu-individu yang menggunakan dua bahasa  alih

kode (code switching).

• Contoh: dalam sebuah percakapan, anak berbicara bahasa

Indonesia dengan ayah, kemudian berbicara dengan ibu

menggunakan bahasa Inggris.



• Pembicaraan yang diarahkan dengan anak (child-directed

speech/CDS) memiliki keuntungan kognitif, emosional,

dan sosial. Infant menunjukkan preferensi pada hal

tersebut. (masih diperdebatkan).

• Bentuk dari CDS: tuturan pelan, nada yang tinggi,

berlebihan suara vokal, kalimat pendek, dan banyak

pengulangan.



• Membaca keras pada anak usia dini membantu

membentuk cara untuk literasi.

• Dengan membaca keras dan memberikan pertanyaan

kepada anak mengenai gambar-gambar di buku, orang tua

membantu anak membentuk keterampilan bahasa dan

belajar bagaimana huruf terlihat dan bagaimana suaranya.

PERSIAPAN UNTUK LITERASI: MANFAAT DARI MEMBACA


