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MEMAHAMI PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK

BAGI PENGEMBANGAN ASPEK SENI ANAK USIA DINI

Oleh: Nelva Rolina

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini yang menjadi pondasi bagi pendidikan 

selanjutnya sudah seharusnya dilakukan secara global (menyeluruh; 

mengembangkan anak secara menyeluruh dalam segala aspek, termasuk aspek 

seni) yang biasa disebut sebagai global learning yang meliputi joyful learning, 

attractive learning, dan active learning. Dengan global learning, semua aspek 

yang ada pada diri  anak dapat berkembang.

Global learning yang seharusnya dilaksanakan tersebut tidak sepenuhnya 

dilaksanakan. Pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pengembangan dan 

kinerja otak kiri saja. Aspek seni cenderung diabaikan. Padahal,bila seseorang 

tidak punya sense of belong terhadap seni, maka hatinya akan mati (sulit untuk 

merasa); dengan kata lain hati akan menjadi keras. Dampaknya akan sangat fatal. 

Itulah mengapa sebagian orang yang di-judge atau diberi label “pintar” malah 

menjadi “sampah masyarakat” (Indonesia marak dengan kasus korupsi).

Aspek seni anak usia dini sepantasnya mendapat sorotan (tidak hanya 

kognitif). Mengembangkan seni anak dapat dimulai dengan memahami psikologi 

perkembangan anak yang meliputi tumbuh kembang anak serta tahap-tahap dan 

tugas-tugas perkembangan sesuai usia. Pemahaman tentang apa dan bagaimana 

psikologi perkembangan akan membuat orang tua dan guru lebih mudah 

mengaplikasikan dalam kegiatan bermain pada anak.

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK

Perkembangan anak (khususnya usia dini) penting dijadikan perhatian 

khusus bagi orangtua dan guru. Sebab, proses tumbuh kembang anak akan 

mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Anak usia dini sendiri 

merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik. Dikatakan 

unik, karena proses perkembangannya (tumbuh dan kembang) terjadi bersamaan 
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dengan golden age (masa peka/masa keemasan). Begitu pentingnya sehingga 

sangat mempengaruhi apa dan bagaimana mereka di masa yang akan datang. 

Berikut merupakan kata mutiara dari Dorothy Law Nolte (1945):

“Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak 
dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan 
dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan 
hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia 
belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar 
percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar 
menemukan cinta dalam kehidupan."

Kata-kata tersebut memiliki makna yang mendalam bahwa peranan orang 

tua memang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, orang tua 

maupun guru harus memahami tahap-tahap tumbuh kembang anak dan bagaimana 

menstimulasinya. Adapun tahap-tahap tumbuh kembang manusia adalah sebagai 

berikut:

1. Neonatus (lahir – 28 hari)

2. Bayi (1 bulan – 1 tahun)     termasuk golongan 

3. Toddler (1-3 tahun)     anak usia dini

4. Pra sekolah (3-6 tahun)

5. Usia sekolah (6-12 tahun)

6. Remaja (12-18/20 tahun)

7. Dewasa muda (20-40 tahun)

8. Dewasa menengah (40-65 tahun)

9. Dewasa tua 

Keempat tahapan perkembangan anak usia dini tersebut (neonates sampai 

pra sekolah) dapat diuraikan menjadi:

 Neonatus (lahir-28 hari)

Pada tahap ini, perkembangan neonatus sangat memungkinkan untuk 

dikembangkan sesuai keinginan. Implikasinya adalah membantu orang tua untuk 

mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan yang tidak ditemukan.
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 Bayi (1 bulan-1 tahun)

Pada tahap ini, tumbuh kembang terbagi menjadi 4 tahap perkembangan, 

yaitu bayi usia 0-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, dan 9-12 bulan. Uraiannya adalah:

a. Bayi usia 0-3 bulan

1) Mengangkat kepala 

2) Mengikuti obyek dengan mata 

3) Melihat dengan tersenyum 

4) Bereaksi terhadap suara atau bunyi 

5) Mengenal ibunya dengan penglihatan, penciuman, pendengaran dan 

kontak 

6) Menahan barang yang dipegangnya 

7) Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh 

b. Bayi usia 3-6 bulan

1) Mengangkat kepala sampai 90°

2) Mengangkat dada dengan bertopang tangan 

3) Belajar meraih benda-benda yang ada dalam jangkauannya atau diluar 

jangkauannya 

4) Menaruh benda-benda di mulutnya 

5) Berusaha memperluas lapang pandang 

6) Tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain 

7) Mulai berusaha mencari benda-benda yang hilang 

c. Bayi usia 6-9 bulan

1) Duduk tanpa dibantu 

2) Tengkurap dan berbalik sendiri 

3) Merangkak meraih benda atau mendekati seseorang 

4) Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain

5) Memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk 

6) Bergembira dengan melempar benda-benda 

7) Mengeluarkan kata-kata tanpa arti 

8) Mengenal muka anggota keluarga dan takut pada orang lain

9) Mulai berpartisipasi dalam permainan tepuk tangan 
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d. Bayi usia 9-12 bulan

1) Berdiri sendiri tanpa dibantu 

2) Berjalan dengan dituntun 

3) Menirukan suara 

4) Mengulang bunyi yang didengarnya 

5) Belajar menyatakan satu atau dua kata 

6) Mengerti perintah sederhana atau larangan 

7) Minat yang besar dalam mengeksplorasi sekitarnya 

8) Ingin menyentuh apa saja dan memasukkan benda-benda ke mulutnya 

9) Berpartisipasi dalam permainan 

 Toddler (1-3 tahun)

Pada usia ini terjadi peningkatan kemampuan psikososial dan 

perkembangan motorik, baik motorik halus maupun kasar. Tahap ini terbagi 

menjadi 3 tahap perkembangan, yaitu:

a. Usia 12-18 bulan

1) Mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta sekeliling rumah 

2) Menyusun 2 atau 3 kotak 

3) Dapat mengatakan 5-10 kata 

4) Memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing 

b. Usia 18-24 bulan

1) Mampu naik turun tangga 

2) Menyusun 6 kotak 

3) Menunjuk mata dan hidungnya 

4) Menyusun dua kata 

5) Belajar makan sendiri 

6) Menggambar garis di kertas atau pasir 

7) Mulai belajar mengontrol buang air besar dan buang air kecil 

8) Menaruh minat kepada apa yang dikerjakan oleh orang yang lebih besar 

9) Memperlihatkan minat kepada anak lain dan bermain-main dengan mereka 

c. Usia 2-3 tahun

1) Anak belajar meloncat, memanjat, melompat dengan satu kaki
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2) Membuat jembatan dengan 3 kotak 

3) Mampu menyusun kalimat 

4) Mempergunakan kata-kata saya 

5) Bertanya 

6) Mengerti kata-kata yang ditujukan kepadanya 

7) Menggambar lingkaran 

8) Bermain dengan anak lain

9) Menyadari adanya lingkungan lain di luar keluarganya 

 Pra sekolah (3-6 tahun)

Pada masa pra sekolah pertumbuhan fisik lebih lambat. Ketika sedang 

bermain anak mencoba pengalaman baru dan peran sosial. Tahap ini terbagi 

menjadi 3 tahapan, yaitu:

a. Anak usia 3-4 tahun

1) Berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga 

2) Berjalan pada jari kaki

3) Belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri 

4) Menggambar garis silang 

5) Menggambar orang (hanya kepala dan badan)

6) Mengenal 2 atau 3 warna 

7) Bicara dengan baik 

8) Bertanya bagaimana anak dilahirkan 

9) Mendengarkan cerita-cerita 

10) Bermain dengan anak lain

11) Menunjukkan rasa sayang kepada saudara saudaranya 

12) Dapat melaksanakan tugas-tugas sederhana 

b. Anak usia 4-5 tahun

1) Mampu melompat dan menari 

2) Menggambar orang terdiri dari kepala, lengan dan badan 

3) Dapat menghitung jari-jarinya 

4) Mendengar dan mengulang hal-hal penting dan cerita 

5) Minat kepada kata baru dan artinya 
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6) Memprotes bila dilarang apa yang diinginkannya 

7) Membedakan besar dan kecil 

8) Menaruh minat kepada aktivitas orang dewasa 

c. Anak usia 6 tahun

1) Ketangkasan meningkat 

2) Melompat tali 

3) Bermain sepeda 

4) Menguraikan objek-objek dengan gambar 

5) Mengetahui kanan dan kiri 

6) Memperlihatkan tempertantrum 

7) Mungkin menentang dan tidak sopan 

PENGEMBANGAN ASPEK SENI ANAK USIA DINI

Untuk menjadikan anak cerdas, kreatif, dan berkarakter, memang harus 

distimulasi sejak dini. Salah satu upaya untuk mencapai itu adalah memberikan 

mereka pelajaran seni. Diketahui, usia dini merupakan periode emas untuk 

melakukan proses stimulasi aktif sebagai bekal perkembangan serta pertumbuhan 

kelak saat dewasa. Pada usia dini, anak sudah mampu menerima keterampilan dan 

pengajaran sebagai dasar pengetahuan dan proses berpikir melalui otak.

Otak manusia sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak 

kanan dengan fungsi yang berbeda. Otak kiri biasa diidentikkan dengan rapi, 

perbedaan, angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika, terstruktur, analitis, 

matematis, sistematis, linear dan tahap demi tahap, sedangkan, otak kanan 

diidentikkan dengan kreativitas, persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk atau 

ruang, emosi, musik dan warna, berpikir lateral, tidak terstruktur, dan cenderung 

tidak memikirkan hal-hal yang terlalu mendetail. Untuk mencapai anak yang 

cerdas, kedua otak ini musti distimulasi secara bersamaan; termasuk yang 

mengembangkan aspek seni.

Fabiola Priscilla Setiawan (2010) menyatakan bahwa pendidikan seni 

berperan penting untuk merangsang perkembangan belahan otak bagian kanan 

anak. Pelajaran seni terbukti dapat meningkatkan kepandaian berekspresi anak, 



7

pemahaman sisi-sisi kemanusiaan, kepekaan dan konsentrasi yang tinggi, serta 

kreativitas yang gemilang. Dengan begitu, diharapkan anak yang diberikan 

kebebasan untuk mengembangkan bakat seninya seperti melukis, menulis puisi, 

bernyanyi atau bermain alat musik, akan mudah menapaki tangga menuju puncak 

prestasi. Orang tua tentu bangga dengan pencapaian buah hatinya tersebut.

Contohnya adalah pada saat anak melukis, biasanya pikirannya akan 

mengingat benda atau seseorang yang pernah dilihatnya. Dengan begitu, daya 

ingatnya akan terus terasah. Melukis juga mengembangkan kreativitas anak 

karena membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Banyak gagasan lama 

menjadi baru saat anak menggambar. Misalnya saat melukis gunung, dia akan 

menambah gambar burung atau sawah. Padahal, dari pemandangan gunung yang 

dia lihat sendiri tidak ada burung. Ini menunjukkan tingkat kreativitas anak mulai 

tumbuh. Melukis juga dapat menambah perbendaharaan bahasa dan kosakata 

anak. Caranya, biarkan dia menceritakan gambar apa saja yang baru dia buat. 

Tidak hanya menjelaskan gambar, minta dia membuat kisah dibaliknya. Daya 

khayal dan imajinasi anak juga mulai dikembangkan pada saat itu. 

Sementara dari sisi emosi, pendidikan seni dapat berfungsi sebagai alat 

untuk mengasah kepekaan dan rasa kepedulian sosial anak. Dengan membuat 

puisi misalnya, anak akan berusaha mengeluarkan pendapat dan perasaan yang 

terpendam di lubuk hatinya ketika melihat kondisi lingkungan terdekatnya. Anak 

akan lebih peka dan perhatian dengan apa-apa saja kejadian yang terjadi pada 

dirinya dan sekelilingnya. Rasa empati terhadap penderitaan dan kesusahan orang 

lain juga ikut terlatih.

Pengembangan seni pada anak juga dapat dijadikan sarana mengeluarkan 

emosi secara sehat tanpa menyakiti atau mengganggu orang lain. Dia bisa nyanyi 

dengan teriak-teriak, mencoret-coret buku gambar, atau menari sesuka hati saat 

marah. Emosinya jadi diluapkan dengan berkesenian. Fungsi seni juga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri.Saat anak tampil di atas panggung atau di depan 

teman-temannya untuk mempertunjukkan bakatnya, dia merasa kelebihannya itu 

bisa membuat dirinya bangga. Menari dan musik juga dapat mengasah gerakan 

motorik kasarnya karena selalu bergerak.
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PENUTUP

Menjadikan manusia yang seutuhnya memang harus dimulai sejak dini; 

khususnya pengembangan aspek afektif pada anak. Seni terbukti mampu 

menjadikan afektif anak lebih baik. Hal tersebut dikarenakan adanya 

keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Namun, yang terjadi saat ini fungsi 

otak kanan cenderung ditinggalkan. Orang tua dan guru merasa bahwa 

pengembangan otak kiri lebih penting. Pun dikarenakan mereka (orang tua dan 

guru) belum terbiasa mengembangkannya. Untuk itu, mereka harus lebih 

memahami psikologi perkembangan anak untuk mengembangkan fungsi otak 

anak secara seimbang. 


