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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 penyesuaian 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 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 bentuknya.
 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, mulai menggunakan
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.
• 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

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 sematamata sebagai bentuk latihan verbal. Bila pada masa kanakkanak 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 lakilaki. 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, ke tempat-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.

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.
 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 lakilaki cenderung menyukai buku tentang petualangan,
sejarah, hobi dan sport. Sebaliknya anak perempuan
lebih menyukai cerita-cerita binatang, meskipun sifatnya
lebih realistis dari sebelumnya, puisi, ceritera dari kitab
suci dan sebagainya.

Minat Membaca
 Pada usia 10 – 12 tahun perhatian membaca
mencapai puncaknya. Materi bacaan semakin
luas. Anak laki-laki menyenangi hal-hal yang
sifatnya menggemparkan, misterius dan kisahkisah 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 kecenderungan 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.

