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1くATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena dengan

rahmat dan hidayahNya buku ini dapat diselesaikan. Suatu karya sederhana

dengan kerendahan hati disa.jikan bagi para mahasiswa yang bermaksud untuk

mengembangkan dan menga.jarkan pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik

di lembaga pendidikan

Perturnbuhan dan perkembangan fisik motorik merupakan salah satu

mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas llmu

Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Mengingat terbatasnya leteratur dan

bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan Pertumbuhan

dan perkernbangan fisik motorik maka bahan ajar ini disajikan untuk melengkapi

literature tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari

kesempumaannya. Oleh karena itu, saran dan kritikan sehat sangat diharap dari

pembaca sehingga buku ajar ini dapat lebih disempumakan pada masa yang akan

datang.

Dalam penulisan buku ini, penulis banyak memperoleh masukan dari

berbagai pihak khususnya rekan-rekan sejawat. Maka dari itu, penulis ucapkan

ribuan terirna kasih kepada sernua pihak yang telah memberikan bantuan dan

saran dalam penyempumaan truku ini. Semoga Allah S.W.T memberikan balasan

yang setirnpal, Amin...

Padang, September 201f

Penulis
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KONSEP DASAR

PERTUⅣIB■lIIAN DAN PERKEMBANGAN FⅡ 〕IK P10TORIK

A. Pengertian Pertumbuha n

Istilah pcrtumbuhan dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah

besamya ukuran badan dan t'ungsi fisik yang murni. Perturnbuhan fisik memang

disebut

i. maka urat

masak lcbih

namun harus ada

ya tadi dilaksanakan.
'digunakan 

dalam biologi,

secara kuantitatif pada segi

fungsi tertentu yang baru dari

adalah berkaitan dangan masalah

dimensi tingkat sel, organ maupun

mcmpcngamm pcrkcnlbangan ijk, mお Jnya ttrambahnva fung亘 otak

nremungkinkan anak dapit teflawa, berjalan, dan Manrpu berfungsi

dalarn suatu tahap yang nlebih tinggi karena

pemasakan.

Misalnl-a sebelunr pcndidikan

daging pembuangan harus sclesai pert

dahulu. Meskipun dirpat clikatakan

pemasakan beberapa lirngsi lcbih dahulu,

pe(urnbuhan sebenarnya menrpakan

sehingga pcngertiannya lcbih bqsifqlbi

Pertrunbuhan aclalah

jasmaniah / fisik dan menunjukkan

organismei individu. Pertur

perubahan dalam bc$, i
individu, yang bisa

(cm, inchi), umur

berat (gram, pound) ukuran panjang

metabolik ( retensi kalsium dan

nitrogen tubuli rbah tinggi, bertambah berat badan dan

Berikut pendapat beberapa ahli tentangtumbuhnya kelenj

pertumbuhan:

atau kenaikan dalam ukttran dari bagian-bagian tubuh atau organism sebagai

suatu keselunrhan.

b. A.E. Sinolungan (1997), pcrturnbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif

yaitu yang dapat cliuktrr atau dihitung, seperti panjang atau berat tubuh.

a. C.P. Chaplin (2002), pertumbuhan adalah suatu pertambahan



c Ahmad ThontO、vi(1993)pcttunlbuhan sebagai perubahan jasad yang

meningkat dala11l ukllran (siZC) SCbagai akibat dan adanya perbanyakan

(multiplication)scl‐ Sel

Dari bebcrapn delnisi di atas dapat dipahalni istilah pcrtumbuhan,antara

laini

a)PC■ umbuhan nlcruluk pada pcrubahan‐ pcrubahan png bedfat kuanita■ 1

ydm pc市ngkanl ddttn tturttl dan Jruktur scpenis■ ulnbuhan badan,kakl,

kepala, jantung, paru-paru, dsh.

b) Pertumbuhan adalah pi'oses pcrtambahan volume dan

pertambahan dan pembesaran sel yang

ukuran, berat, dan bentuk telapi tidak dapat

Pertunrbuhan fisik hcrsilat meningkat, r

f (terukur).

kemunduran sejalan dengan bertambahnya

puncaknya. Sesudah masa tcrtentu fisik

mengalami

in fisik ada

berakhir pada keruntuhan di hari tua, dan kesehatannya

berkurang, panca indera sekali. Berbeda halnya

dengan perkembangan aspek psik berkelanjutan, sepanjang

individu yang bcrsangkutan telap rremeli

Tumbuh adalah

mengandung arti yang I

Pribadi yang bertumbuh

yang berkambang. Oleh karena itu

dibedakan antara n. Dalam pribadi manusia baik

jasmaniah maupun rohan bagian yang berbada sebagai kondisi

yang menjadikan menuju kearah kesempurnaan. Adapun

dua bagian kondisiona

a

b

Bagian pribadi mater kuantitatif

Bagian pribadi fungsional yang kualitatif,

Kenyataan itulah yang rnelahirkan perbadaan konsep antara pertumbuhan

dan perkernbangan. Perturnhuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif

pada material sesuatu sebagni akibat dari adanya pengaruh lingkungan dari tidak

ada menladi adr, tlari sedikit rneniadi banyak, dan sebaginya. Ini tidak berarti,

i kemunduran dan



bahwa pertumhuhan itu hanya berlaku pada hal-hal yang bersifat kuantitatif,

karena tidak selamnya material itu kuantitatif.

Dari uraian di atas dapatlah kita merumuskan arti perumbuhan pribadi

sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan.

B. Pengertian Pcrkcmbangan

Pengertian perkcrnirangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang

lebih sempuma dan ticlak bcgitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan

menunjuk pada perut'raharr yang hersifat tetap dan tidakGpat diputar kembali.

Istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat gejala

psikologis yang muncul.

Perkembangan (Dcvel opment) adalah (skill)

dalam struktur dan lungsi tubulr yang lebih kompleks teratur dan

dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses ngan

menyangkut adaanya proses dilrensiasi dari

organ dan sistem organ yang berkembang

tubuh, organ-

masing dapat merncnuhi lirngsinva. T,

sehingga masing-

emosi, intelehual

dan tingkah laku sebagai hasil

Perkembangan disini di artikari yang dialami

individu atau oganisrne nrenuju (matury)

berlangsung secara sislgatis, berkesinambungan baik

maupun psikis.

Oleh karena mendapat tugas untuk mengawasi

sedang tumbuh dan berkembang.

Contoh : Sikap pera

Perkembangan juga

cita-cita dan kepribadian seseorang.

belajar khususnya mengenai isi proses

perkembangan, apa yang berk berkaitan dengan perilaku belajar.

Di samping itu juga bagaimana sesuatu hal dipelajari, misalnya apakah

melalui memorisasi (nrenghaialkan) atau mengerti hubtmgan, ikut menentukan

perkembangan. Dengarr denrikian perkembangan dapat diartikan sebagai proses

ekal dan tetap yang mennr{u ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang

oleh

yang

fisik

anak harus



lebih tinggi, berclasarkan pcrtumbuhan, pemasakan dan belajar. Terjadilah suatu

organisasi atau struktur tingkah laku yang lebih tinggi.

Lcbih tinggi berarti hahwa tingkah laku tadi mempunyai lebih banyak

differensiasi yaitu bahrva tingkal laku tersebut tidak hanya lebih luas, melainkan

mengandung kemnungkinan yang lebih banyak. Organisasi atau struktur berari

bahwa di antara tingkirh laku tersebut ada hubungan yang khas dn menunjukkan

kekhususan seseorang pada suatu tingkat umur tertentu.

Perkembangan psikologis merupakan suatu proses yang dinamis, dalam

proses terscbut sifat individu dan silat llngkungan menetuむJngkahはua“

yang akan menjadi aktual dan tcrwuiud. Berikut i
perkembangan menurut bcberapa ahli, antara lain;

l. Chaplin (2002). mcngartikan lrcrkembangan sebaga]

a) Perubahan yang berkesinambungan dan progresifl .e, dari

lahir sampai mati.

b) Perubahan dalanr bentuk dan dalam integrasi jasmaniah

ke brgian-ba-eian lungsional.

c) Kedewasaan atau kemunculan pola-pola Ierh laku yang tidak

dipela.lari

2. Reni Akbar llarvadi (2001), perke@tgryfteca4x luas menunjuk pada

kcsduruhal prOscs pcruhahan dan poten'(ng品 (111轟 hdvidu dan tampil

躙

niSi

懲t:‖l:澪:ki∬l憔im す1‐dH滋 baru ISIhh perkembangan

wal\(ari saat pembuahan dan berakhir

dengan kemarian

3 FJ Monks, dkk(2001), uk suatu proses ke arah yang

lebih sempuma dan i. Perkembangan menunjuk pada

perubahan yang bersilr dapat diputar kembali. Perkembangan

merupakan proses kekal menuju ke arah suatu organnisasi pada

tingkat integrasi vane lctL'h t n berdasarkan pertumbuhan, pematangan dan

belajar.

Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada

mata fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organjasmaniahnya itu sendiri.



Penekanan arti perkernbang,an itu terlctak pada penyempumaan fungsi psikologis

yang disandang oleh organ-organ fisik, pcrkembangan akan berlanjut terus hingga

manusia mengakhiri hayatnya. Scmentara itu pertumbuhan hanya terjadi sampai

manusia mcncapai kenralan ran fisik. Yang artinya, orang tak akan bertambah

tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat

kematangan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai perkembangan ronah-ronah psiko-

fisik pada bagian ini akan penyusun fokuskan pada proses-proses perkembangan

yang dipandang rnenriliki ketcrkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa.

Proses perkamhangan terscbut nreliptrti:

a) Perkernbangan llrolor (rnotor development), yakni

progresif' dan bcrhuburrgan dcngrtn perolehan aneka ragam

anak (rnotor skills).

b) Perkemhangan kognitil (cognitive development), yakni ?ungsi

intelektual alau l)roses perkemlrangan kemampuan atau

c) Perkembangan sosial dan nroral (social and moral

perkambangan nrental ynng bcrhubungau cara

anak dalam bcrkomunikasi dengan obyek atau

maupun sebagi kelompok.

Kesimpulan umum yang dapat ditarik antara lr

a) Perkembangan adalah proses menuju kede

differensiasi sel-sel tubuh guk
yang lebih sempuma dengan tugas dalam setiap tahap

kehidupannya.

b) Perkembangan ada yang berlangsung secara terus

jasmaniah dan ohaniah yang

dinllliki individu kematangan melalui pertumbuhan,

pematangan dan bclajar

c) Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru

yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih

kompleks.

0

anak.

proses

menerus dan bcrsilat

yang ditandai dengan

tertentu, menuju ke arah



d/ Pcrkembangan trcrgerak sccara berangsur-angsur tetapi pasti, melalui suafu

tahap /bentuk ke tahap/ bentuk berikutnya, yang kian har kian bertambah maju

mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Ini menunjukkan

bahwa sejak masa konsepsi sampai meninggal dunia individu tidak pemah

statis melainkan senantinsa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat

progresif dan berkesinanibungan.

Contoh: selama nrasa kanak-kanak sampai menginjak remaja, ia mengalami

perkembangan slruktur fisik dan mental, jasmani dan rohani sebagai ciri-ciri

dalam memasuki .jenjang kedervasaan. Demikian seterusnya, perubahan-

perubahan" diri individu itu terus bcrlangsung tanpa henti, meskipun

perkembanganriva semakin hari semakin pelan, setelah jSrerpapai titik
puncaknya. Ini berari dalam konsep perkembangan iw\-@q
pembusukan (decu1,),seperti kernatian. F- (C\'-^V

C.Se‖
船 ぶ

cnt棚
l脂猟 lmhyangdhattkJn dch興5磯 轟 γ :d独

tubuh makhiuk hidup dan bcrpcran penlng dalam mcng申 崚 :由裁まし■ lat tubuh

l. llormon Padu Nlanusia dnn Ilcrvan

a) Dihasilkan oleh kelenjar yang langsung

masuk ke pembuluh darah dan di

b) Flormon yang pengaruhnya cepat pada discbut rtο ′

“

″

adrenalin, scdangkan homton yan rvaklu

yang larna disebut nya hormon pertumbuhan /

groMh hormone (GIl).

I-Ionnon pertumbuhan (G ■′″″力′
`:“

:こ Hasil d面

Seseorang yang pertumbuhan, akan mengalami

kelenjar tiroid

pertumbuhan yang luar dan kelainan ini disebut sisantisme.

Sebaliknya jika kekurangan ini, dapat menyebabkan tumbuh

kerdil. Kekurangan hormon tiroksin pada masa kanak-kanak



mengakibatkan kretinisne, yaitu pertumbuhan yang lambat dengan

keterbclakangan nrental.

Eormon Pada'I'u rn buhan

Hormon yang terdapat pada tumbuhan disebut frlahormon, antara lain :

a) Auksitt, hortmon yang dihasilkan pada ujung batang dan ujung daun. Auksin

berperan dalarn :

a. lvlerangsang penrbcntukan daun muda, akar, bunga dan buah.

b. Mengentbangkan sel-sel turrrbuhan sehingga sel menjadi panjang.

c. Menggiatkan l.arnbiurn untuk membentuk sel-sel baru

h) Giberelin, lrormon ini 1^..rtarna kali ditemukan pada jamur Giberella

Fu iikulg!, menggunakan nanra penemunya Fujikuroi Kurusqrnrg. Giberelin

berperan dalam :

a. Merangsang aktifitas

pci:panjangln sel.

karnbium dan mempercepat pert

b. Menyehabkan lunrtrr.rhan rnenjadi lebih tinggi dari normalα
ttWi尋躙誂驚l∬ぷ鳳yang tidak mengandung biji dan berbunga lebih ceqf\:- \f

c) Sirokinin, hornron 1,ang clihasilkan oleh akar, .*$\Wsitokinin
berperandalam : \ 7
a" Menggiatkan pembelalran sel. \==-_ 

=)b. Mempenganrhi lrcrtunrbuhan tunas, akar

c. Mengatur pembentukan bunga dan buah.

d Mcnghambat proscs pcnuaan deno

aun.

merangsang

daun, bunga

pembentukan

dan buah.

d) Kalin , hormon

organ tumbuhan.

a. Kaulokalin :

b. Filokalin '.

c. Rhizokalin :

pertuntbuhan

merangsa

batang

daun.

akar.

d. Anthokalin dan Florigen : merangsang pertumbuhan bunga

e) Asam Absitat,



a. Adalah honnon vrnu menghambat pertumbuhan tanaman dengan cara

mengurangi kecepatan pembelahan dan pembesaran sel.

D. I-Iormon ini berperan aktil' pada saat kondisi lingkungan tidak

menguntungkan. rnisalnya pada saat suhu terlalu dingin atau pada saat

persediaan air sedikit di musim kemarau.

Pola perturnhuhan tanantan dapat dipengaruhi oleh interaksi antara hormon

auksin dan sitokinin vantr1 bcrsifat antagonis. Maksudnya :

l) Bila konsentrasi sirokinin lcbih besar dari auksin, maka sel-sel yang aktif

membelah akan hcrdefercrsiasi menjadi pucuk.

2) Bila konsentrasi sitokinin lcbih kecil daripada auksin, maka akan tumbuh akar.

3) Bila konsenlrasi sitokinin dan auksin

pertumbuhan akar drn pucuk.

l) Dormin

a) Fungsi hornron ini br:rlau,anan dcngan sitokinin

b) Donnin berlungsi nlengalur proses gugurnya da

g) Asam lraumalin

a) Disebut juga hormon luka atau kambium

b) Berfungsi lrcrangsang pcnrLrelahan sel dibagian yang luka

sehingga akan ccpat nrenutup

c) Kemampuan tumbuhan untuk

disebut restitusi / regenerasi.

tubuhnya yang terluka

鶉



り
PERBEDAAN DAN PRINSIP

PERTIJMBUIIAN Dtts PERKEMBANCAN

A. PERBEDAAN ANrARA l)ERTU
Berikut ini adalah

perkembangan, antara lain:

yang telrrh aCa

pada faktor

Terbatas nlerrrbahan yr.ng

bersifat evolusi

lebih senrpurna)

(mc'rtuiu ke arah yang

vcrlurne dln ttkttran Proses menuju

Dapat  pula  inencakup  perubaban‐

perub」lan   yang   berstfat   involusi

(penunlnan dan kemsakall mmttu ke arah

kelnttian)

dengan diferensiasi sel-sel tubuh untuk

mernbentuk fungsi tertenru (mental, pola

pikir, kecerdasan) dapat bertalik serta

dapat mengalami keterlambatan dan

kecepatan.

yang  disebabkall  pcnallbahati  dan

pembcsaran sel ya:13 bersifht ircvcrsibel

(ukuran, bcrat, dan bcntt:k tctapi jdak

dapat berbalik setta tcrukllr)

pertumbuhan

B*ke""* d"rg,,,

(penambahan ukuran besar

kualitas yaitu pedngkatan

dar penyempurnaan fungsi

berakhir apabila telah ri

sifat-sifat baru yang berbeda dari

sebelumnya)

Telah ada potcnsi yang menentukan arah

perkembangan

Pertumbuhan tangan

∬
緬dengan…岬よpSlkls/

Berlangsung sampai akhir hayat hidupnya



B.

lll
/

PRINSIP‐ PRINSIP TUMBuH KEル lBANG ANAK

l. Perkemhangan menimbulkan bangan te{adi bersamaan

dengan pertumtruhan. Setiap i dengan perubahan

seorang anak akanfungsi. Misalnya per

menyertai pertrrrnhuhan otak dad

2. Pertumbuhan dan tahap awal menentukan

perkcrntrangan sclan j utnva akan bisa melewati satu

tahap perken;bangirn

contoh, seorang anak

tahapan sebelumnya. Sebagai

berjalan sebelum ia bisa berdiri.

Seorang jika pertumbuhan kaki dan bagian

hrbuh lain yang berdiri anak terhambat.

3. Pertumbuhan dan mempunyai kecepatan yang berbeda.

kecepatan yang

perkembangan

Sebagai I perkembangan mempunyai

fungsi

larn pertumbuhan fisik maupun

rbangan pada masing-masing anak.

Mi ll bulan, ada bayi yang sudah mulai tumbuh gigi,

yang lain pada usia yang sama belum tumbuh gigi.

usia 7 bulan ada bayi yang sudah dapat merangkak,

seda patla bayi vang lain belum.

4. Per ngan berkorelasi dengan perturnbuhan. Pada saat pertumbuhan

berlangsung cepat, perkernbangan pun demikian, terjadi peningkatan

menlal, mernori, daya nalar, asosiasi dan lainiain. Jadi anak sehat,

bertambah umur, berlambah berat dan tinggi badannya maka tambah

berkenrbarg.iuga kcparrdaiannya.

5. Perkembangan mernpu:ryai pola yang tetap, perkembangan didahului di

daerah proksirnal (gcrak kasar) lalu berkembang ke bagian distal seperti

jari-jari yang menrpunyai kemampuan gerak halus (pola proksimodistal).

Misalnya: kemampuan anak untuk berjalan berkernbang lebih dulu

daripada kemampuan nrenulis/ menggambar.



Pr:rkernbangan nrcrniliki tahap yang herurutan, tahap perkembangan seorang

anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahaptahap tersebut tidak

bisa terjadi terbalik, rni-salnya anak terlebbdahulu mampu membuat lingkaran

sebelum mampu metrrbuat gambar

dan sebagainya.

Pengertian perkembarrgan I meskipun

keduanya tidak bcrdiri sendiii. dengan perubahan

kuantitatif yaitu peningkatan ukuran saja anak menjadi lebih

otak meningkat. Akibat

yang lebih besar untuk

besar secara fisik, tetapi ukuran da

adanya pertumbuhan otak errak

belajar, mengingat, dan berpikir

Sedangkan pc\ dengan perubahan kualitatif dan

kuantitatif yang mcrupaka\c;
iプい対f dari perubahan yang teratur dan

koheren. Progresi f rnerrandai h\a 
^perubahannya 

terarah, membimbing mereka

翠l毛
1鶴Я氣‖薔滅獣I[滋|‖

il{sip ini rnerupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan

hi oleh seorang anak, kesepuluh prinsip tersebut adalah:

pemah drlam keadaan statis dia akan selalu berubah dan

mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kernatian tiba. Perbuhan

tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak kemudian mengalami

kemunduran.

Selama proses perkcnrbangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan

yang mencolok, yaitu ;

o Perubahan ukuran, Pcrubahan fisik yang meliputi : tinggi, berat, organ

dalarn tubuh, perubalran mental. Perubahan mental meliputi : memori,

penalaran, pcrscpsi, dan irnaj inasi.

o Perubahan proporsi. N'lisalnya perubahan perbandingan antara kepala dan

tubuh pada seorang anak.

Adanyi



Hilangnya ciri larna, Ir,lisalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan

sendirinya [rerganti dcngan sikap prososial.

Mendapatkan ciri baru, Hilangnya sikap egosentrisme anak akan

mendapatkan ciri yang iraru yaitu

b. Perkcm ba nga n awa I lchi h k ritis da ripa?h{tsr(e}r\ngan selanjutnya.

Lingkungan tempat anak merpQiska(\m\kggYnya akan sangat

berpengaruh kual tcrhadap kcrnarnpuan barvla\qp}fu:9ifii-bukti ilmiaih telah

menunj ukkan bahw'a dasar arva I cende rung@aQrn@rempengaruhi sikap dari

perilaku anak sepanjang hidupnya, terdppq-N q$}hilahC membenarkan pendapat

inl

:掛iポ剛 rJhttid‖

dI

berpengaruh sepanjang h\(p dald6 penyesuaian sosial dan pribadi anak

3. Dasar awal sangp-sulit beru\flneskipun hal tersebut salah

4. SemakiOdini s\y'7i pfubahan dilakukan maka semakin mudah bagi

scomg a n perubahan bagi dirinya

c. Perkcmba hasil proses kematangan dan belajar

anak akan sangat dipemgaruhi oleh proses

kematangan \-fla karateristik yang secara potensial sudah ada pada

dari rvarisan genetik individu. Seperti misalnya dalamindividu yang

fungsi filogentik mmerangkak, duduk kemudian berjalan. Sedangkan arti

belaiar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha.

Melalui belajar ini anak anak memperoleh kemampuan menggunakan

sumber yang dirvariskan. Hubugan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa

dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seorang atrak, bila pembelajaran

itu diberikan pada saat mirsa pekanya maka hasil dari pembelajaran tersebut akan

cepat dikuasai oleh anak, denrikian pula sebaliknya.

d. Pola perkembnngan tlapat tliramalkan

Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum chepalocaudal yaitu

perkembangan yang mcnl'ebar keseluruh tubuh dari kepala ke kaki ini berarti



bahwa kemajuan dalam struktur <lan fungsi pertama-tama te{adi di bagian kepala

kemudian badan dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu proxmodistal

perkembangan dari vang Jcklt ke yang jauh. Kemampuan jari-jemari seorang

anak akan didahului olch kctrampilan lengan terleQ$ dahulu.

e. Pola perkembangan mempunyai kara

Karateristil< tcrtentu d:lam per

berlaku baik untuk perkcmbangan lisik

pola perkcrntrangan yang sanra dari saatu tahai berikutnya. Bayi

sebelum dapatberdiri sebclum dlpat ber.jalan.

menggambar scgi ernpat. Pola perk berubah sekalipun

terdapat variasi individu dalam

Pada anak yang pandri akan mengikuti urutan

perkembangari yang sama\epe memiliki kecerdasan rata-rata.

Namun ada pe rbcdaan rncr) ndai akan lebih cepat dalam

perkembangannya dibandingkan yg memiliki kecerdasan tuta-rata,

sedangkan anak 1,n6g ranga lebih larnbat.

PerkcnnbaSt、 n

yang lebih khusus.

dia mampq-melak itu dengan jari-jarinya. Demikian juga dengan

perkem merespon ketekutan secara umum pada suatu hal

yang baru akan mercpon ketakutan secara khusus pada hal

yang baru terscbut

Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari

pembuahan hinggn kematian- narnun hal ini terjadi dalam berbagai kecepataq

kadang lambat tapi kadang ccpat. Pcrbedaan kecepatan perkembangan ini teljadi

pada setiap bidang perkernbangan dan akan mencapai puncaknya pada usia

tertentu. Seperti imaiirrasi kreatil akan menonjol di masa kanak-kanak dan

mencapai puncaknya patla ntasa rcmaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa

setiap periode pcrkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan

selanjutnya.

曰鱗はk‖

tanggapan yang umum menuju tanggapan

bayi akan mengacak-acak mainan sebelum



f. Terdapat perbcrlaan inrlivirlu <talam perkemtrangan

Walaupun pola pr:rk,:nrbangan sama bagi semua anak, setiap anak akan

megikuti pola yang dlpat diramalkan dengan cara dan kecepatanya sendiri.

Beberapa anak berkernbang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah,

sedangkan lain bergerak durgan kccepatan yang dan pada anak lain

te13adi penyinlpangan Pcrbedaan ini orang memiliki

unsur biologis dan genctik yang herbeda.

Kenrudian juga l'aktor lingkungan

terhadap perkembangan seorang anak. M ngan kecerdasan

dipengaruhi oleh scjumlah thktor seperti ke , suasana emosional,

apakah seorang anak didorong untuk intelektual atau tidak.

Dan apakah dia diberi kr:scmpatarr

Selain itu nreskipun kecepatan anak berbeda tapi pola

n tertentu. Pada anak

yang menriliki kecenlasan rata-rata\ /erung merniliki kecerdasan yang

rata-rata pula ketika rnengin jak tahap pe\.gbangan berikutnya

Perbedaan pq$en tiaf individu mengindikasikan pada guru,

orang tua, etau perbedaan tiap anak yang diasuhnya

sehingga kemampuan n dari tiap anak seharusnya juga berbeda.

Demikian pu harus bersifat perseorangan

g. Setiap tahap rnemiliki bahaya yang potensial

Pola tidak selamanya berjalan mulus, pada setiap usia

hal yang dapat rncnyebabkan anlara lain dari lingkungan dari dari anak itu sendiri.

Bahaya ini dapat nrengakibalkan tcrganggunya penyesuaian fisik, psikologis dan

sosial.

Sehingga pola perkernbangan anak tidak menaik tapi datar artinya tidak

ada peningkatan perkcnrbangan. Dan dapat dikatakan bahwa anak sedang

mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan

arval adanya hambatan atau bcrhentinya perkembangan tersebut merupakan hal

kontribusi

perkembangan tersel'rut

rnengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa



yang penting karcna rnenrungkinkan pengasuh (Orangtua, guru dll) untuk segera

mencari penyebatr clan nrenrbcrikan stimulasi yang sesuai.

C. PE,RTTINTBIIIIAN FISIK REIU..T.'A Y
Pertumbuhan lisik adalah perubahan-pcrubahan fisik yang terjadi dan

merupakan gejala prirncr dalam pertumbuhan perubahan ini

meliputi: pentbahan ukuran tubuh, perubahan clrrl‐ cl■1

kelarnin yang utama (prirner) dan cirri kelamin

Pada anak perempua,t :

l. Perturnbuhan tulang-tulang (badan

menjadi panjang).

2. Pertumbuanpayudara.

Fanggota badan

mum setiap tahunnya.

6. Menstruasi atau haid.

7. Tumbuh bulu-bulu ketiak

Padaanok laki-la*i: q
l Pcrtumbuhan ttllant-l tl

2. Testis (buah pelir) r

3. Turnbuh bul u\rrulgrn .v.,a lurus dan berwarna gelap.

4. Awal perubahan

5. Ejakulasi (keluarnya

6. Bulu kernaluan menjadi kViting.

7. Pertunrbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya.

8. Tumbuh ranrbut-rambut lralus di wajah (kumis, jenggot).

9. Tumbuh bulu ketiak.

10. Akhir perubahan suara.

I l. Rambut-ra..nbut di wajah bertambah tebal dan gelap.

12. Tumbuh bulu di dada.

4. Mencapai perlumbuhan



a Penyebah Perubohan

Penyebab peruhahan pada masa remaja adalah adanya dua kelenjar yang

meniadi aktif bekerja dalanr sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di

dasar otak nrcngeluarkan dua nracam hormon yang diduga erat ada hubungannya

dengan perubahan pada nrasa rema.ia. Kedua hormon itu adalah hormone

pertumbuhan yang nrenyebabkan terjadinya perubahan uQran tubuh dan hormon

gonadotropik atar.r sering rlisebut hormon yang yaitu

merangsang gonad auar rnulai aktifbekerja.

Meskipun keleninr _qonad atau kelenjar f sejak

seorang diiahirkan" namun kelenjar ini seol akan aktif

setelah diaktifkan olch horrnon gonadotropik dari pada saat si

alat kelamin,anak memasuki tahrp r-ern{a. Scgera setelah

maka honnon gonad akan nrenghentikan akti umbuhan. Dengan

demikian, pertumbuhan fisik akar terhcnti

Adapun perubahan-pcrubaha\qQ dan yang terjadi pada

masa remaja ialah:

1. Peruhahun llkuron'litbuh

Irama pertunrbuh6nrenr adi C€pat sekitar 2 tahun sebelum anak

mencapai laraf pematangan k hun sebelim pematangan ini, anak

akan bertambah tinggi 10 dan bertambah berat 5 sampai 10 kg

setelah terjadi Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih

terus te{adi nanrun scdikit lebih lamban

2. Perubuhon l'ropttrs i

Ciri tubuh yang kuralpproporsional pada masa remaja ini tidak sama

untuk seluruh tubuh, ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi

yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai

dilalui sepenuhnya sehingga akhimya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang

menjadi proporsi orang tlcwasa.

i. Ciri Kelumin ytrng (lttltttr

Pada masa kanak-kanak, alat kelamin yang utama yang belum berkembang

dengan sempuma. Ketika mernasuki masa remaja alat kelamin mulai berfungsi



pada se.at ia berumur 14 tahun. yaitu saat pertama kali anak lakilaki mengalami

"mimpi basah". Sedangkan pada anak perempuan, indung telumya mulai

berfungsi pada usia 13 tahun, ),aitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau

haid.

4. Ciri Kelamin Kcdua

Yang dimaksud dcngan cirri kelamin kedua pada anak perempuan adalah:

memperbesarnya buah dada dan cuatnya putting susu, pi Iebih besar

dari pada lebar bahu, tumbuh rambut disekitar alat

ketiak, dan suara bertanrhah nyaring.

Sedang ciri kclarrin kedua pada akan laki-laki dan

jenggot, Otot-otot mulai tamlrak, bahu meletrar lebih le, nada

suara mernhesar, tumbuh .1akun, turnbuh bulu keJi , dan bulu di

sekitar alat kelarnin, serta pr-'ruhahan jaringan kul kasar dan pori-

pori membesar.

a. Percepatau Pertumbulran

l. Bagi rtxnaja laki-laki permulaan

berkisar antara 10.5 tahun dan l6

2. Bagi rcmaja pcrempuan, dimulai antara umur 7,5

tahun dan I l,,s tahunfungan 10,5 tahu. Pucak pertambahan

ukuran fisik dicapai

I I cm setahun.

yakni kurang lebih bertambah 6-

b. Proses Kem

Ada tiga criteri anak laki-laki daripada anak

perempuan, yaitu dalam hal

l. Kriteria kematangan seksual,

2. Permulaan kematangan seksual, dan

3. Urutan gejala-gejala kematangan.

di

berbcda‐beda dan
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KARAKTERISTIK PERTl」 MBl,IIAN DAN PERKEMBANGAN PSIKO‐

「
ISII(DALAM MASI、

9‐
MASINC PERIODE

A. Periotlcsasi
l. Pcriodesasi yang bcr

Yang di nraksutl rlcngan biologis adalah para

ahli kcjirvaan rnenrlasarkan pada kondisi atau proses

perhrrmbuhan biologis anak dalam kelompok ini antara lain:

perkembangan anak menjadi 4a. Pendapat Krcatsc

(empat) lase:

I ) Fullug5periode I) ,0 tahun

2) Streck r3,0‐ 7,O tahun

3) Frrllug speri ,0‐ 13,O tahun

, umur 13,0 tahun keatas

Ia rnerurnuskan perkembangan anak dengan tiga fase

LιW,0-7,0
Fasd 7,0-14,0

イullntir 14,0‐ 21、0

Irreud. I)sikologi ini membagi perkembangan anak menjadi 6.

fase v`litu:

1) Fase oral, umur 0,0-7,0 tahun

2) l-ase anal, umur 1,0-3,0 tahun

3) Fase falis, umur 3,0-5,0 tahun

4) Fase latent, umur 5,0-l2i 13,0 tahun

5) Fase pubertas, umur l2113,0-20,0 tahun

6) Fase genital, unrur20 tahun-ke atas

2. Periodesasi berdasarkan Didaktis

Yang dimaksud dari tinjauan ini adalah dari segi keperluan atau

materi apa kiranya yang tepat diberikan kepada anak didik pada masa

tertentu, para ahli yang termasuh dalam kelompok ini adalah:



a. Johan Amos Comenius

b. Jean Jactlues Rousen

c. Charlcs E. Skinner

3. Periodesasi trcrdasarkan Psi

Pada bagian ini, panr ahli

beriorentasi dari sudtrt pantlang psi

sudut biologis atlu rletlaktis

kejiwaan dalamlarn kecludukan

jiwa anak,

lagi mendasarkan pada

mengembalikan permasalahan

Tokoh utama pembahasan ini

adalah psikolog dari .lcrnran ng nantinya diikuti oleh para ahli

lainnya baik dari J dari Negara-negara lain. Tumbuh-

Kembang anak t d ra teratur, saling berkaitan dan

berkesinamt'rungan yang dili(ai scjd( konsepsi sampai dewasa.

鵠嶽恣妙ギ
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pembuahan sampai umur kehamilan 2 minggu.

urrur keharrilan 2 minggu sampai 8 minggu.

unrur kehamilan 8 minggu sampai akhir kehamilan

dari 2 periode yaitu:

liekehidupan prenatal. Pada masa ini terjadi percepatan pertumbuhan,

pembentukan iasad rnanusia sempuma. Alat tubuh telah terbentuk serta

mulai berfungsi.

b) Masa I'etus lanjut yaitu trirnester akhir kehamilan. Pada masa ini

perturnbuhan bcrlangsung pesat disertai perkembangan fungsi-fungsi.

2. Masa bayi (infancv) unur 0 santpai l2 hulan.

Masa ini dibagi rneniadi 2 periode, yaitu :

a. Masa neonatal, untur 0 sampai 28 hari.

a) Masa fct(s dini yaitu sejak umur kehamilan 8 minggu sampai trimester



Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi

perubahan sirkulasi darah, serta mulainya berfungsi organ-organ. Masa

neonatal dibagi mcniadi 2 pcriode: O
1. Masa neonatal dilri, unrrrr 0 - 7 hari

2. Masa nconatal lanjut. umur 7 - 28 hari

b. Masa post (pasca) neonatal, bulan.

Pada mcsa ini tcrjadi dan proses pematangan

berlangsung secora terus nlenerus fungsi sistem saraf.

Masa bayi adalalr masa dim ibu dan anak te{alin,

sehingga dalam rniisa ini k anak sangat besar.

3. Masa anok awal (rrtuk

buhan mulai menunrn dan terdapat
/gerak kasar dan gerak halus) serta fungsi

c. Masa Jahun)

d.M 5 tahun)

e. Masa h dari 60 tahun)

f Sclisih h usia disehut masa peralihan.

B. Beberapa Problem Perkernbangan Dalam Proses Pembelajaran Siswa

Dalam pelaksanaan pembelajaran tidaklah selalu berjalan mulus sesuai

dengan perencanaan dan tu.iuan yang hendak dicapai, banyak kritik-kritik tajam

yang menghambat tercapainya perencanaan dan tujuan yang telah kita tetapkan,

diantaranya mahasisrvanl'a sendiri sebagai masukan masih mentah, hambatanjuga

ada pada tenaga pengajar dan sistemnya, sarana dan administrasi pendidikannya.

l. Masalah di pcrgrrrrran Tinggi

Penetapan SKS di p''rguruan tinggi nTenghadapi beberapa masalah antara

lain kurangnya pcngerlian rncngenai pengalihan kurikulum, kekeliruan dalam

kernaj uan dalam perkembar\

Pada masa



penjabaran kurikulum, bclurn adan.Ta konsep sentralisasi, langkanya penasehat

akademik, dan Jxlitnva doscn nremberi nilai.

Sebagai pengclola lakultas dan jurusan beranggapan SKS adalah suatu

sistem yang wujudnya hanya bcrupa 9. semua lama Kuliah

sistem lama dima:;uklan. I)enrertian

menirnbulkan rmasalah, karena sistem

dituangkan dalam sualu rvadah yang I

ini tentu saja

tidak mungkin

hanya memiliki

maksimal 160 kredit.

2. Masalah sentralisasi

Mesalah scntralisasi iuga rpAfo|hQq'ffibatan yang mungkin tak

tersadari. Dalam pclaksanaan di lpaog{gVyang masih agak asing dapat

menimbulkan berbagai {rlsalah, }Eg-"+16 mencolok diantaranya adalah

pcnaschat akadcnllk DJa          harus mcngisi KRS pada waktu

pendaftaran. Pcngisian KRS rl\fbingYeh seorang penasehat akademik yang

猟 驚 ft饉 熙 ゞ
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a. Dari segi

swa yang duduk dibangku perguryan tinggi rata-

tahun, dan kebanyakan mereka berasal dari golongan

masyarakat ekononrinl,a pas-pasan, kemudian ditambah lagi dengan

proses penyel pcndidikan di SMA mereka yang kurang menunjang

atau kurang berhubungan dengan studinya diperguruan tinggi, latar belakang

mahasiswa yang dernikian jelas merupakan salah satu hambatan dalam

pelaksanaan SKS. Te'rutarna: acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu

kegiatan studi yang tidak teriadwal tetapi direncanakan oleh tenaga kerja.

b. Dari segi pengajar

Ditinjau daru sudut kualitas dan kuantitas, staf pengajar yang ada di

PTN dan PTS yang ada sekarang ini, nampaknya masih kurang memadai.

Apalagi dilihat dari tingkat keaktifan pengajar dalam memberikan kuliah yang

keganyakan nrasih dit'rasrh standar yang ideal dalam pelaksanaan SKS, yakni

rata



keaktifan pengajar dalanr rnemberikan kuliah satu semester missal: masih

dibawah 10 kali perminggu.

c. Dari segi sarana dan adrninistrasi pendidikan

Kekurangan cara untuk pembiavaan pe$adaan sarana dan administrasi

memang merupakan kcluhan tradisional ita dengar dibeberapa

PTS maupun P1'N. schingga tak fisik, seperti

fasilitas lain.perpustakaan, laboraloriurrr. kck

Merupakan salah satu harlbatan

pelaksana SKS.

C. Solusi Bagi Problcnr llcrkcm Pembelajaran Siswa

l. Menyediakan bimbingan dan

rata-ruta masih muda, belum

mcmpunyが pcmikiran yang｀

kcberhas‖ an 面

rngetahui seluk-beluk proses belajar

yang baik di perguruan tinggi, uni i lperan " Bimbingan dan Penyuluhan"

bagl mahaJs、 もd mempunyai peran yang besardidalam

penerapan SKS.menunjang kclanc

2. Men pun kualitas pengajar

penerapan SKS, nampaknya peningkatan-

sarnpai rnendekati rasio yang ideal dengan

rncndapat perhatian. Adapun untuk meningkatkan

kualitas staf ', usaha-usaha yang sudah ada seperti program akta

mengajar, penataran-penfltaran perlu terus menerus ditingkatkan dan

disempurnakan.

3. Sarana dan adrninistrasi pendidikan

Sarana dan administrasi pendidikan ini tidak saja perlu kelengkapan

yang memungkinkan pelayanan mahasiswa dengan lancer, cepat dan teratur,

tapi juga perlu ditata alokasi penggunaan yang sebaik mungkin, sehingga

penggunaan biaya untuk snrana dan administrasi tersebut dapat berjalan efektif

dan efisien.

Seperti kita

jumlah
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MAKNA PI〕 RTU】VI Bt'IIAN DAN PERKEMBANGAN pIASA

PEMBUAHANe'MPAl LAHIR

A. Pcrkenibangan nranusia scbelum

Perkembangan embrionik 'sampai lahir.

I mulai terbentuk. Embriol. Pada bulan pertarna, pcrut,

memiliki bcrat 0,02 gram 4mm

2. Pada bulan liedua,

otot dan tulang te

serta jari-jari kecil tumbuh,

kedua semua organ ulama telah

terbentuk dan jant

3  Pada bt11… bayi (fetus). Bayi adalah embrio yang

apan tubuh

4 Bman kcunptat,b独 33akLktifibu rnulai mcrasakan gerakannya

5 Pada

9ra

nremberikan reaksi terhadap suara keras dengan

rle ngeliat

, bayi terus mengalami pertumbuhan dan biasanya

ir kepada kebarvah, siap untuk dilahirkan, setelah 38

iran akan segera tiba, bayi kira-kira 350 mm dan berat 3000

otak sewaktu lahir telah terbentuk 50% dan akan terus

sirmpai urnur 5 tahun.

B. Pertumbuhan manusia sctelah lahir (Perkembangan Pasca Embrionik)

Periode Neonatal (kelahiran baru) adalah periode empat minggu pertama

setelah lahir. Pada periocte ini, lungsi tubuh seperti pernafasan, pencernaan, dan

ekskresi telah dilakukarr olch bayi itu sendiri. Pada usia enam minggu bayi sudah

mulai tersenyum, pada usia crnpat bulan bayi sudah dapat tertawa, bangun ketika

mendengarkan sesuatu dan rnulai mengenal wajah ibunya.

Pada usia salu tahun bayi dapat berdiri tanpa pertolongan untuk beberap

detik. Samapi usia lirna tahun, otak dan kecerdasan akan tumbuh dengan

kecepatan luar biasa. Kepekaan inderanya juga berkembang dengan baik. Masa

kanak-kanak (6-12 tahun) ditandai dengan masa tenang/ laten, ia lebih senang



bermain dcngan lcntansel.layanva. Kenrampuan berpikir, motorik dan

sosialisasinyaterus berkerrba n g.

Usia l2-l4lallun disebut lnasa adalah bagian adolesen.

Masa pubertas adalah nrasa ditrrana a matang secara

seksual (organ rcproduksi ). usia 10-14 tahun,

ditandai dengan dihasilkannya sel

tumbuh kumis, suara rrernbesar. dan

i (spermache), mulai

Pubertas pada perelnpuan 9-13 tahun, ditandai te{adinya

menstruasi. Menslruasi adalah organ reproduksi wanita dapat

berfrrngsi. Selain rncnstruasi kulit menjadi halus, pinggang

melebar, buah Pada masa pubertas, mulai

memiliki rasa ketertari

C. Menstruasi

M&truasi hnya dinding rahim (endometrium). Menstruasi

tidak normal sebelum 9 tahun atau sesudah 17 tahun.

1. Proses

rrcnghasilkan honnaon Louteni:ing Hormone (LH).

rva oleh darah menuju ovarium, hal ini menyebabkan telur

pad ovari Ovariurn akan membentuk sendiri hormon estrogen.

Hormon ini meregulasi perubahan yang terjadi pada seorang wanita

pada saat mernasuki pubertas.

Estrogen juga menycbabkan dinding uterus mengalami penebalan.

Ovarium akan melepaskan telur. Setelah telur dipanaskan, ovarium mulai

menghasilkan homon progesteron. Telur akan bergerak menuju oviduk dan

masuk kedalam uterus. Dindrng uterus masih dipertahankan penebalannya karena

pengaruh pragestcron-

Bila telur tidak dibuahi rnaka tidak dapat menempel pada uterus. Dinding

uterus yang mencbal akan meluruh meninggalkan uterus menttju vagina bersama

telur yang tidak dibuahi dart sebagian darah. Proses meluruhnya sel-sel pada

dinding uterus, darah dan telur yang rusak disebut dengan menstruasi.
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Daur mcnstruatt pada inanutta lamanya rata‐ rata 28 haH,sedangkan

menstruttsi itu sendiri bcrlall、 ung 4‐ 6 hari selama sebulan.Pengeluamn telur dari

(OVmaSi)telad pada ha“ kc‐ 14 amu 10 hartシ telah menttruasi dbagl mettadi 4

fase, yaitu:

l. Menstruasi: hari ke-l sanrpai hari 'gurasan penebalan

(endonretrium) 1'ang scdianya (perlekatan) embrio.

hi.Ikut keluar pula darah, lendir, dantel

2. Perbaikan: hari ke-5 sampai hari ke. kenrbali daerah penebalan

(endometrium) yarrg tellh tcrkura

3. Ploriferasi: hari ke-7 sarnpai kembali kelenjar lendir

endornetrium.

4. Sekresi atau pengc\-fun

瀧庶,罫in沸駅驚:attbttnWTttr
Beberapa cara yang dapat dila\rn dalam merawat kebersihan dari utama saat

dan air hangat.

dubur dari depan sampai belakang.

dari katun mkarean dapat menghisap air dan

Iukan untuk aliran udara bebas kebagian luar alat

kelamin

Sclama haid penrbalut sesering mungkin.

D. Masa l)ervasa

Umurrnya tnasa dervasa mu'lai usia 17 tahun. Pada masa ini kondisi

harmonal sudah stabil. Fisik sudah terbentuk. pertumbuhan tinggi sudah mulai

berhenti seiring dengan puncak sekresi testosteron pada pria dan estrogen pada

wanita.

E. Masa Tua

Akhir dari tnasa perkemtragan manusia adalah masa tua, diawali dari usia

akhir adolescn sampai tua. c)rang yang merniliki umur antara 30-50 tahun berada

berada pada p€rtengahan tua. Selama usia ini perkembagan fisik mulai mengalmi

mcnstruaS,電ば
l Mandisedia hr

2 Scsudah
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penurunan. sistcrn peredaran darah can pernafasannya mulai kurang efesiensinya.

Tulang-tulang mulai agak rapuh dan kulit keriput.

Pada rvanita sc.iak usia 40 tahun estrogen menurun. Jika te{adi kehamilan

biasanya berisiko tinggi. Pada pria, sperma terus

berlanjut tanpa batas kualitas sperma Bayi yang

dihasilkan dari pria yang bcrusia lani

mental.

Pada usia (r5- 75 tahun manusia

Diusia ini orang harus sudah istirahat

tahun disebut [an-iut usia. Pada

bantuan irang lain untuk rngrnenuh

flsik dan

lanjut usia.

Pada usia diatas 75

umur ini memerlukan

鶉
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KEANEKA RACAヽ lAN PERUBAHAN PROPORSITUBUH

PERKEヽ113A NGAN INTELEK■ UAL

Anak SD kelas arval unrumnya masih memjliki proporsi tubuh yang

kurang seimbang. Kekurangscirnbangan ini sedikit demi sedikit berkurang sampai

terlihat perbedaannva ketika ar,ak mencapai kelas 5 atau 6. Pada kelas-kelas akhir

SD, lazimnya proporsi tubulr anak sudah mendekatiAeseimbangan. Berdasarkan.\)腑:肌柵uttP“T  …a

1.

2

3

Endomorph. yakni yang tarrpak dari luar

Mesomorph, yakni yang kclihatannya kokoh,

Ectomorph, yakni yang tarnpak jangkung,

berotot.
Remaja laki-laki cenderung

menjadi anak yang kekar, bcrat dan

tidak endornorph (cenderung r

ektomorf (cenderurrg kurus rlan

Sekalipun dernikian dalam k

l. Pengaruh Keluarga

2. Pengaruh G

3. Gangguan

4. Jenis Kelarnin

5. Status Sosial Ekonomi

6. Kesehatan

7. Pengaruh Bentuk Tutruh.

Menurut Sartito (1994, hal

remaja antara lain :

besar.

dan seperti tak

mesororf (cenderung

anak perempuan kalau

) akan rrernperhatikan ciri

laki-laki dan anak perempun

dikatakan harus selalu tepat sama.

pertumbuhan fisik anak, antara lain

51-54) perubahan fisik

憲:罵∫
r距

社lFI颯麒

yang terjadi pada





a. Pada Wanita

. Pertumbuhan tulang (badan menjadi tinggi).

. Pertumbuhan payuclara.

. Tumbuh bulu di kcmaluan dan ketiak.

. Mencapai perturnbuhan tinggi badan yang maksimal setiap tahun.

. Mangalami haid (rnenarche).

b. Pada laki-laki

. Mengalami e.lakulasi (keluarnya air mani).

A. Pengaruh Pertumbuhan I'isik terhada

Faktor-faktor kenakalan remaja

dijelaskan sebagai berikut :

l. Identitas

Menurut teori pcrkcmbangan

Santrock, I 996) nrasa

difusi identitas tor,Fa biologis dan sosial memungkinkan

terjadinya dua bentuk irr kepribadian remaja :

a. Terbentuknya pc i dalam kchidupannya

b. Tercapai urang lebih dengan cara menggabungkan

motivasi. nila dan gaya yang dimiliki remaja dengan

peran yang ditunt iremaja.

2. Kontrol Diri

Kenakalan rcmaja juga dapat digambarkan sehagai kegagalan untuk

mengernbangkan control diri yang cukup dalam hal tingkah laku.

3. Usia

S
. Perturnbuhan tulang. 

\\_

: I:ffilffiil:: H;',"" 
ke'[ ak' o"' o'h\q@'

Remaja

(1996) lebih rinci

oleh Erikson (dalam
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Munculnya tingkah lnku anti sosial diusia dini berhubungan dengan

penyerangan serius nantirrya dimasa remaja, namun tidak semua anak yang

bertingkah laku scperti ini rranrinya akan rnenjadi pelaku kenakalan. pada usia

dewasa mayoritas renraja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku

kriminalnya. Paling sidikit 60%o dari mereka menghentikan perbuatannya pada

usia 2l sanrpai 23 tlhun.

Jenis Kelarnin

Rema.ja lal<i-laki lcbih banya rnelakukan tingkah laku anti sosial dari

pada pererapuan. Perkernbangan peran seksual re@a berkaitan dengan

mempelajari peran sesuai dengan jenis kelamin in lain"

rentaja mulai mcrnpunvai rasa tertarik pada

5. Harapan Terhadap Pendiclikan dan Nilai-nilai di

Remaja vang menladi peiaku kenakalan seri

rendah terhadap pendidikan di sekolah.

6. Proses Keluarga

Faktor keluarga sangat br:rpengaruh kenakalan remaja

7. Pengaruh Teman Scbaya

Memiliki teman-teman

meningkatkan rcsiko remaja untuk

8. Kelas Sosial

oleh remaja dapat dilihat dari

melakukan kenakalan

diri. Perkembangan peran sosial

luar (teman, media massa, media

Perkembangan

keinginannya untuk

remaja banyak dipet

peqs sosr

elektronik).

9. Kualitas Lingkunga Tinggal

Komunilas .juga serta dalam memunculkan kenakalan

remaja

B. Faktor-Faktor l'ung Nlcrnpcngarrrhi Pertumbuhan Fisik Remaja

Beberapa faktor yang nrenrpengaruhi pertumbuhan fisk remaja adalah :

1. Faktor keluarga, rneliputi kettlrunan dan lingkungan keluarga

marrdi
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Faktor lingkungan akan urcmbantu tercapainya perwujudan potensi yang

dibawa anak lahir. Pada setiap tahap usia lingkungan lebih banyak

pengaruhnyr terharJap bcrar badan daripada terhadap tinggi.

2. Faktor gizi yang crat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Antara

lain :

a. Kurang makan.iuga mcnyebabkan ketegangan emosi meningkat.

b. Anemia nrenyebabkan apatis disertai kecemasan dan lekas marah.

c. Kekurangan kalsiurn rnenycbabkan lekas marah dan ketidakstabilan

emosi.
S

3. Faktor emosional yang bertalian dengan gangguan

selama perkembangannya. Anak yang terlalu sering

emosional menycbabkan tertrentuknya steroid

akan membarva akibat berkurangnya pembentukan

dikelenjar piturity. Bila ter.jadi hal demikian, pert rcmaJapun

terhambat dan tidak tercapai bcrat badan yang

4. Faktorjenis kelanrin, dimana laki-laki

tinggi dan kuat dibandingkan percmpuan.

dan tinggi ini karena bentuk tulang{arytot laki-laki memang

berbeda pada anak perempuan

5. Faktor kesehatan fisik

akan memlllki tubuh lebih

Hampir selalu sama, ar,ak tinggi biasanya lebih gemuk

dan berat daripada nya rendah juga anak yang berprestasi

di sekolah mcnonjol uk dan berat.

usia. Secara garis bcsar dapat diulaikan cara belajar anak usia dini mulai dan awal

perkembangan.

a. Usia0- I tahun

tubuh lebih

bcrat badan

Anak-anak yang sehat dan

Cara belaiar anak



Anak belajar dcngan urengendalikan kemampuan panca inderanya. yakni

pendengaran, pcn_ulihatan, penciuman, peraba dan perasa. Secara bertahap

panca indera anak difungtsikan lebih sernpurna. Hingga usia satu tahun anak

ingin mcrnpelajari apa sa.ja yang dilihat dengan mengarahkan seluruh panca

indera. Hal itu rrarrrpak pada aktivitas anak memasukkan segala macam benda

ke dalanr nrulut sobagai l:agian dari proses belajg
b. (Tsia 2 - -1 tahun

Anak melakukLrn proscs belajar dengan

mcmpcrhatikan apa saja vang ada di I

Jadi cara belajar anak vang utama pada

n ditiru

hal yang ia lihat dtin ia dcngar Sclain itu

, Meniru segala

. anak pada usia

n kemampuantersehut sudah mulai bcrkernbang.

berbahasa j uga dcngan cara nreniru.

Usia4-6tahun

Kemampuan hahasa ana anak mampu berkomunikasi

dengan baik maka akan belajar anak dengan cara

bertanya. Anak akan mcna yang ia saksikan. Pertanyaan yang

tiada putus^ Saat dernik pesat dan keinginan anak

melalui bertanya danuntuk belajar

berkomunikasi.

Anak belajar

d. Usia 7-8 tahun

aspek sudah semakin baik. Walau demikian

proses masih tems berlanjut. Anak melakukan proses

belajar dengan ca scmakin kompleks. la menggunakan panca inderanya

inforrnasi dari luar. Anak mulai mampu membaca

dan berkomunikasi sccara luas. Hal itu menjadi bagian dari proses belajaranak.

C. Perkembangan Intelektual

Beberapa aspek.perkcnrbangnn intelektual pada usia kanak-kanak

l. Perkembangan Kognitil Tahap Operasi Konkret Piaget

Menurut Piaget. kadarrg-kadang anak usia antara 5.- 7 tahun memasuki

tahap operasi konkret (concrete operations), yaitu pada waktu anak dapat

Ia

untuk menangkap



berpikir secara logis mc'ngenai segala sesuatu. Pada umumnya mereka

pada tahap ini berusia sampai kira-kira I I tahun.

2. Berpikir Opcrasronal

Menurut Piaget pada tahap ketiga, anak-anak mampn berpikir

berbagai bentuk operasional, yaitu

kebalikan dari aktivitas .iasnrani yang

dalanr aktivitasnva.

mental sebagai

berpikir

Walauyrun anak-anak yang

pernyataan tnental tcnlang oby'sfu 6on

dapat membuat

L sekelipun tidak

dapat dalarn scketrka. cara helaiar kat pada pengalaman

fisik. Anak-anak .,'ang ada pada lebih baik daripada

anak-anak yang preoperasioial dal klasifi kasi, bekerja dengan

waktu dan ruang,angka-angka. mengetit'

dan drrpat lnenrbcdakan antara ngan hal-hal yang bersifat fantasi

Akan tetapi anak-anak usNgliolah lebih dapat berpikir secara logik

daripada waktqlerekr gda,"cara berpikir mereka'masih terikat pada

itu sekarang, artinya terikat pada hal-hal

vang sedang di

sernacam ini berlaku jampai pada tahap

berbagai mana biasanya sampai pada tahap remaja, anak-

ra abstrak, tes hipotesis, dan mengerti tentanganak mampu '

kemungkinan (

operasional: Incrcka dapat simbol, melakukan

kenyataan atau
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ⅣIItMPENG`ヽ RUHI PERKEPIBANGAN

Dalam lncinpcl■ lariドrkcmbangan manuJa dipcrlukan adanya pcrhatian

khusus mcngcntt proscs pcmaねngan(khususnya pcmatangan ing"kogniio,

proscs bclttar dan pcmbawaan atau bakat.Karena kcJga hal berkaitan crat dan

saling berpenganlh dalanl pcrkc!nbangan kchidupan manusia tak tcrkeculai para

siswa sebagai pescrta didik kita                   0

Dikarcnakan apabila I'ungsi kogitif,

dalam keadaan positif, lramper dapat dipastikan

proses perkembangan kehidupan secara asumsl yang

menjanjikan ini bclurrr tcntLl tcrwuiud, karena berpengaruh

terhadap proses perkernbangan sisrva dalam

/erkembangan Anak
/dan perkembangan dapat

Gen yang tcrdapat di dalarn n\up dari telur yang dibuahi pada masa

cmb● o mempunyが setCrs ,ar$ tia/individu. Manifestasi hasil perbedaan

antara gen ini dikenal

peranan penting dalam herediter. Timbulnya kelainan familial,

kelainan lertentu, dari dwarfism adalah akibat transmisi gen

yang abnormal

HaruJah dil bah beberapa anak bertubuh kecil karena konstitusi

genetiknya dan hukan ka\@ gangguan endokrin ata:u gizi. Peranan genetik pada

sifat perkembangan rnental masih merupakan hal yang diperdebatkan. Memang

hereditas tidak dapat disangsikan lagi mempunyai peranan yang besar tapi

pengamh lingkungan tcrhadirp organisme tersebut tidak dapat diabaikan.

Pada saat sckarang para ahli psikologi anak berpendapat bahwa hereditas

lebih banyak mcrnpcngaruhi inteligensi dibandingkan dengan lingkungan. Sifat-

硫滞淵∬

lali‖ 11:‖ lμ

t Pa&rllsr9ds!.eru!fusi-qrl

yang membentuk gen mempunyai



sifat emosionil scpcrti perirsaan takut, kemauan dan temperamen lebih banyak

dipengaruhi oleh I i ngkungan d ibandingkan dengan hereditas.

a. Jenis kelamin. Pada untur tertentu pria dan wanita sangat berbeda dalam

ukuran besar, kecepatan tumbuh, proporsi jasmani dan lain-lainnya sehingga

memcrlukan uktrran-ukr,ran normal tersendiri. Wanita menjadi dewasa lebih

dini, yaitu mulai adolcscnsi pada umur l0 tahun, sedangkan pria mulai pada

umur l2 tahun.

b. Ras atau bangsa. Oleh bebcrapa ahli antropologi diqlutkan bahwa ras kuning

mempunyai hcrcditas lebilr pendek diband ras kulit putih.

Perbedaan antar bangsa tanrpakjuga bila kita navla

yang lebih tinggi dibandingkan dengan

c Keluarga Tidak iaral〕 g dJuinpai dalam suatuゝ S、Ⅲとだ褒丘おpat anggota

d Wg選冨「瀬誌
nl亀

WI道鱚夢聯masa範

2 ilコ

:lili[‖ ]II‖{‖

ili:li:〔i::≦1∫::::さ,)′
Ienganmelghila「は、1

masa bayi dan masa adolesensi

vitamin te rtcntu dari dalan) fr-atang yang sedang hamil,

Warkany mcrrcrrrukan kclainan pa

bahwa pada ibu gizi yang jelek tidak dapat te{adi

konsepsi oleh Warkany dengan mengatakan The

n?osl seriou.t n is never to be conceived at all.

2. Mekanis (pita ektopia, posisi fetus yang abnormal, traum4

oligohidramnion dapat rnenyebabkan kelainan kongenital seperti clubfoot,

mikrognatia dan kalii bengkok. Kclainan ini tidak terlalu berat karena

mungkin terladi padn masa kehidupan intrauterin akhir. [mplantasi ovum

lttIII漏鸞鱗II亜驚詔ぱ鶴

oligohidrrnnion). Fakior mekanis seperti posisi fetus yang abnormal dan



yang salah, yang juga dianggap laktor mekanis dapat mengganggu gizi

emhrio dan berakibat gangguan pertumbuhan.

Toksin kinria (propiltiourasil, aminopterin, obat kontrasepsi dan lainJain).

Telah lama diketahui bahrva obat-obatan tersebut dapat menimbulkan

kelainan seporti rnisalnva palatoskizis, hidrosefalus, disostosis kranial.

Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes melitus sering menunjukkan

kelainan berupa makrosornia, kardiomegali dan hiperplasia adrenal.

Hiperplasia pulau l-angcrhan:i akan rnengakibatkan hipoglikemia. Umur rata-

rata itu yang nrclahirkan anak mongoloid dan kelairh lain umumnya lebih

tinggi dibandirruk.rn dcngan umur ibu yang mel

mungkin disebabkan oleh kclainan beberapa

meningkat pada umur lanJut, rvalaupun faktor

ikut berperan.

rkrin juga

5. Radiasr (sinar Rontgen, radiunr dan lain-lain). dan sinar

Rontgen yang tidak nrengikuti aturan kelainan pada

li, spina bifid4fetus. Contoh kelainan yang pernah dil

retardasi mental dan dcfbrmitas yang ditemukan

akibat radiasi bom atorn di mikrosefali, retardasi

mental, kelainan kongenitai mata dari

6. lnfeksi (trimester I: rubela dan t lain, trimester II dan

berikutnya: toksoplagosis, sifilis dan lainJain). Rubela

(German nreasles) dan rnuf$i1 i virus atau bakteri lainnya yang

dideriね olch ibu pada dapat mengakibatkan kelainan pada

fetus scperti bisu i, retardasi mental dan kelainan

kongenital j

Lues kongenital m infeksi yang dapat menyerang fetus

intrauterin sehingga ler gangguan pertumbuhan fisis dan mental

Toksoplasrnosis pranatal dapat mengakibatkan makrosefali kongenital atau

mikosefali dan renitinitis.

7. Imunitas (eritroblastosis l'etalis, kernicterus). Keadaan ini timbul atas dasar

adanya perbedaan golongan darah antara fetus dan ibu, sehingga ibu

悩 :北



membentuk ontibodi tcrhadap sel darah merah bayi yang kemudian melalui

plasenta masuk ke dalanr pcreCaran darah bayi yang akan mengakibatkan

hemolisis.

Akibat penghancuran sel darah merah bayi akan timbul anemia dan

hiperbilirubinemia. Jaringan otak sangat peka terhadap hiperbilirubinemia ini

dan dapat ter.iadi kerusakan.

Anoksia embrio (gangguan {'ungsi plasenta) Keadaan anoksia pada embrio

dapat mengakibatkan pclrrnrbuhannya terganggu.

Faktor Pascanntal.

l. Gizi (masukan makanan kualitatif dan kuantitat

ini bahan pcnrbangun tubuh yaitu protein,

dan vitamin.

Penyakit (penyakit kronis dan kelainan

kronis scperti glorncrulonelritis kronik, tuber penyakit

Hal yangseliak dapat mengakibirtkan retardasi

samaJuga dapat tcryadi pada penderita

3. Keadaan sosial-ekononri. l{al ini n penting dalam

pertutnbuhan anak. Jclas bayi yang lahir dari

golongan orang tua dengan

lebih rendah dibandingkan

ekonomi yang cukup.

i yang kurang, yang

dengan keluarga dengan sosial-

Mtisim Di {pur\i 4 musim terdapat perbedaan

kecepatan tumbuh

pada"musim serni

iggi. Pertambahan tinggi terbesar

pada musim gugur. Sebaliknya

penarrrbahan terjadi pada rnusim gugur dan terkecil

pada tnusinr serni.

5. Lain-lain. Banyak

dalam hal

lain yang ikut berpengaruh terhadap

ngan anak, antara lain pengawasan medis,pertumbuhan dan

perbaikan sanilasi, pcndirlikan, faltor psikologi dan lainJain
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./B. Eukum Perkembangan

1. Hukum Perkembangan

Pt:ngertian "hukum", dalam ilmu jiwa perkembangan, tidaklah

sama dengan yang biasa dikelanal dalam dunia perundang-undangan

peradilan. Adapun yang dirnaksud hukum perkembangan adalah kaidah

fundamental tcntang realitts kehidupan anak-anak (manusia) yang telah

disepakati kebenararrnya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang

seksama. Adapun macant-macam hukum perkembangan sebagai berikut:

a. Hukurn kodrat ]lalri

Tak dapat di,ngkari, bahwa perkembangan itelerpangkal pada

kehidupan. Karcna hiduplah. arrak manusia bias berl

kehidupan itu pcnuh dcngan l:etentuan atau kodrat dari Alla

RcliJ nnCrupakan ba」 an yang cukup peh鍵 蓼げ徴ドけれ副占可a

榊 1皿albr事
i鮮響翻 淵

menumbuhkan idcntitas dirirrl,a mcnuju kede rribadian yang

matang

b. Hukurn mernpcrtahanl:an diri

Sctelah nranusia ditakdirkan hi /cara naluriah berusaha

mempertahtnkan kelangsungan hidupnya, ui bias hidup secara singkat

bisa diielaskan bahrva usa ', intinya untuk memperoleh

keselarnatan. Scdang kehidupan, adalah modal

ngan. Sekali lagi usahapokok bagi pelaksanaannyl

mempertahankan manusia. Tujuan pokoknya,

agar ia selamat dan h

c. Hukum pengernbangan

Ketika seorang mempertahankan diri, bersamaan itu

muncul pula hasrat insaniahnya untuk mengembangkan segala potensi yang

dibawah sejak lahir.



d. Hukum mas.r frcka

Masa peka yang dimaksud ialah: suatu masa dimana sesuatu

"fungsi" demikian haik perkembangannya, karena itu harus ditayani dan

diber; kesempatan sebaik-baiknya.

e. Hukum tenrpo perkernbangan

Bcrlangsungnya pcrkembangan pada anak yang satu, belum tenfu

sama dengan anak vang lain. Ada anak yang dalam perkembangannya

kelihatan serba ccpat. darr ada pula yang berlangsung amat lambat.

f. Hukurn irarna perkembangan

Hukurn ini rnenyatakan bahwa, bahwa berlangsungnya

dan setiap

pula da':i keadiran biasa kcmudian melonjak cepat, ul

biasa lagi atau tunrn.

g. Hukum silat perkernbangan

Menurul stonc, pcrkcmbangan pribadi

dengan sungguh-surrgguh akan tarnpak adanya si

1) Stabil

2) Sensitive

3) Aktif

4) Teratur

5) kontinyu

h. Hukum kesatuan organis Q
Dalarn garis bcsarnya. sia terdapat duajenis organ

yaitu fisik dan psikis, ragn dan i dan rohani

C. Tugas Pcrkcnthan

Merupakan hal varU fase atau tahapan penkembangan

kehidupan nranusia scnanliasa seiring dengan kegiatan belajar.

merupakan kegiatan belajar yangKegiatan belajar dalam hal rni titlak

ilmiah. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan

keharusan universal dan idcaln-va berlaku secara otomatis, seperti kegiatan belajar

perkembangarr itu tidak sclalu "a.ieg" , konsisten

waktu. Kadang-kadang suxtu proses perkembangan



keterampilan melakukan scsuatu pada fase perkembangan tertentu yang lazim

tenjadi pada manusia norntal.

Selanjutrrya tugas - tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul

pada atau sekitar periodc lcrtenlu pada kchidupan individu, pencapaian tugas yang

srrkses berperan pcnting untuk ketrahagiaan dan untuk pencapaian tugas-tugas

selanjutnya

Di samping itu, hal-hal lain yang juga rnenimbulkan tugas-tugas tersebut

adalah:

a. Karena adanya kcmatangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu

b. Karena adanva doronBan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang

itu sendiri.

c. Karena adanya tuntutan kultural masyarakat sekitar.

Dalam rangka mernlungsikan tahaptahap perubahan

perkembangannya manusia hams belajar melakukan

umpamanya kebiasaan bela.iar berjalan dan berbicara pada

Belaiar rnelakukan kebiasaan-kebiasaan tententu pada

perkembangan vang tepat dipandang berkaitan lan

perkembangan ber'ikUhrva.

Tugas-tugas perkernbangan iersebut selalu

oleh para orangtua dan guru sebagai scsuatu y alamiah dan

tepat pada rva'*1unya. Perhatian orangtua dan jul snya unfuk fase

masa sekolah) amat dipcrlukan

Tugas-tugas perkembangan pada

belajar sebagai berikut
o

a. Belajar mernakan rnakanan keras,

beras, nasi, dan sctcrus

b. Belajar berbicara. rnisalnya

nama benda sederhana yang ada

c. Belajar mengendalikan pengel buangan dan tubuh nya,

0

yan

cerrnat

dengan bubur susu, bubur

i kata ibu, ayah, dan nama-

misalnya mulai dcngan rneludah. membuang ingus dan seterusnya.



d. Belajar membedakan jcrris kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan

bersopan santun seksual.

e. Mencapai kematangan untux [relajar membaca dalam anti mulai siap mengenal

huruf, suku kata dan kata-l:ata tertulis.

f Belajar mengadakln hubungan emosional selain dengan ibunya, dengan ayah,

saudara kandung. dan orang-orang di sekelilingnya.

g. Belajar membedakan antara hal-hel yang baik dengan yang buruk, juga antara

hal-hal yang henar dan salah, serta mengembangkan atau membentuk kata hati

(hati nurani).

Secara sedcrhana, tugas"oerkembangan adalah sesuatu

dapat dicapai sescorang dalarn tehap-tahap perjalanan hidupnya.

R.J.Havighurst, tugas-tugas perkembangan itu jika diperinci

seseorang, maka akan diperoleh rumusan sebagai berikut:

a. Tugas perkembangan pacla rnasa bayi dan kanak-kanak awa

1. Belajar berjalan

2. Mernbentuk sikap-sikap sehat terhadap

organismenya yang scdrng tumbuh.

3. Belajar bergaul dan bennain begrma

4. Belajar menyesuaikan diri dengan

wanita.

Tugas perkembangan da

l. Menerima keadaan psiki

wanita.

yang diharapkan

Adapun pendapat

sepanprg iidupS

2. Menjalin hubungnl-hgbungx.

Li kepentingan

peranannya sebagai pria atau

L teman-teman sebaya, baik

sesarne jcnis maupun lain jcnis kelamin.

2. Belajar rnakan-rnakanan padat

3. Belajar rncngendalikan buang air kecil dan besar

4.

b. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir

l. Belajar teniang keterarnpilan psikis

yang ringan-ringan atru rnudah.

sebagai pria atau



3. Memperoleh kcbebasan secara emosional dari orang tuanya, juga dari

orang-orang dervasa lainnya.

4. mernperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomis,

sel<urangnya untuk dirinya sendiri.

Tuges perkemtrangau pada masa dewasa awal

1. memilih teman bergaul, baik sebagai calon suami maupun sebagai calon

isteri.

2. belajar hidup bersama dengan suami dan isteri.

3. mulai hidup dalam setruah keluarga yang dibinanya.

4. belajar mengasuh anak-anak.

Tugas perkembangan pada masa setengah baya

l mcmperdeh tang3mgia、 Vab scbag轟 orang dewasa yang bettalsPCgara

dan hidup berrnasyarakat.

2. menetapkan tlan memelihara suatu standar kehidupan

keluarganya.

3. membantu anak-anak remajanya untuk menjadi oranl

bertanggung jarvab.

4. rnengembangakan kegiatan-kegiatan pengisi

dengan keahlian dan keinginannya.

Tugas perkembangan pada masa tua

l. menyesuaikan diri dcngan keadaan

dalam kesehatan.

2. menyesuaikan diri

berkurang.

dalam masa pensiun dan

3. menyesuaikan diri dalam kcadaari

4. nrenjalin lrutrungan yang rapat

Keragaman Tugas- Tugas

Selanjutnya Havighirrst

seharusnya dicapai pada rer-naja :

a) Menguasai kemampuan membina

wahu

semakin

kelompok seusia.

perkembangan yang

baru

D.

dengan tenran sebaya atau berbedajen kelamin

yang lebih matang



b) Menguasai kcrnampuan melaksanakan peranan social dengan jenis

kelamin:

a) Sebagai pria se.iati nranrpu melakukan peranan,

l) Mcmbina pcrqaulail dengan lawan jenis

2) Memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi wanita dan orang

lernah

3) Memiliki keyakinan diri dalam bergaul

4) Memiliki kemampuan berfikir positif rerhadap orang lain

5) Menvukai dan menampilkan cara-cara komunikasi yang sopan

b) Sebagai rvanita sc'jari, mau dan mampu melaksanakan:

l) Mernhina pcrgaulan dengan lawan jenis

2) Bertingkah laku baik, ramah kepada orang lain

3) Menanrpakkau kasih sayang terhadap anak-anak dan orang r&h
4) Berlikir positiltcrhadap orang lain

Menerima Keadaan Fisik tlan mempergunakannya secara efektif :

l) pria yang menerirna tubuhnya sebagai pria yang mar

termotivasi untuk menonjolkan otot-ototnya

2) rvanita yang mencrima dirinya sebagai wanita,

tubuhnva agar tanrpil anggun

3) wanita ini .juga rrengcrti prinsip-prinsip repro,

menstruasi dan lain-lainnya.

d) NIcncapal kcmcrdcl(aan cmosional daH oran

lainnya

Memiliki kenranrpuan mandiri secara ekonomi

untuk karier

yang perlu

menjadi warga Negara vang berk

Memiliki kcirrginan untuk tingkah laku social

ｅ＞

つ

Ｏ

　

Ｄ

Ｄ Memiliki pcrangkat nilai dan h laku
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E. Faktor- faktor Perkenrbangan ptserta Didik
1. Faktor internal vaitu rirktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang

meliputi pembarvaan dan potensi psikologis tertentu yang turut

mengembangkan dirinva sendiri.Dengan demikian taklor intemal bisa

dibagi nrenjacti 2 rnacanr laktor fisik dan faktor psikis (Zunun,200g).

a. F'aktor fisik

Di dunia ini orang mcmpunyai bcnttk tubも yang bemacam―

macam.Ada yang tinggi ceking, ada yang penpglqgetS\dan ada yang

sedang antarzr tinggi dan bcsar badanya. Sudah

mrnpunyai pcngaruh tcrsendiri bagi

b. Faktor psikis

Dalam hal kc. ji*,nan, ada anak

pergaulan.Akan tctapi ada pula yang s,

mudah tcrsinggung karenanya suki

temperanler).

c. fu$q_t1!i1ten11f

Yaitu hal - hal yarrg dalang\DflaQtu4-diri siswa yang meliputi

l i n gkun gan ( khususnya pendidikdftan p6ngalaman berinteraksi siswa

Ψ事罵木●
ew,dm∬

r16胤
(Zunun, 20()8)

d Faktor bi

Bisa dianiN5-&!€gi\dafu{ konteks ini adalah faktor yang berkaitan

den gan kepe rl ti\f#irne-ly/eoran g anak pada awal kehidupanya: Faktor

ini wujutlnya lrcrul\,r,7rgaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu

dan ayah.

e. Faktor phyisis

Maksudnl'a adalah pcngaruh yang datang dari iingkungan geografis,

sepcrti iklirrr kcadaan alarn, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi

dengan daerah lain, dsb.Sernua ini jelas membawa dampak masing -

banyak

pendiam,

kecerdasan dan



masing terha(lap pcrkcrnbangan anak - anak yang lahir dan dibesarkan

disana.

Faktor el<onornis

Dalam proses pcrkembanganla. Betapapun ukuranya bervariasi,

seorang anak pasti rncrnerlukan biaya. Biaya untuk makan dan minum

dirurnah, tetapi .juga untuk mebeli atat - alat sekolah

Faktor cultural

Di Indonesia ini. jika dihitung ada beratus kelompok

masyarakat _vang rn:rsing - masing budaya, adat

istiadat, dan tradisi tr:rsendiri, da terhadap

perkenran;an anak .- anak

Faktor cdukati{'

Pendidikan tak dapat disangfa\ifie[rpr]rydi pengaruh terhadap

perkenrbangan anak mrnusia. tNlhleh\ar€F sifatnya berencana dan

beSari11111illittt:i[lSi:1::〕
)]llilll詰

11111atifpaling

卜i. Faktor religious

Sebagai conloh seorang anX(kyai, {udah pasti ia akan berebeda dengan

anak lain yang menja{y'kyai, yang sekedar terhitung orang

memang tidak beragama sama sekali, ini

adalah soal la, rncnyangkut proses terbentunya prilaku

scorang agamo sebagai fahor penting yang

Beberapa'

mempengaruhi pe

bcrhubungan dengan dengan faktor-faktor yang

l. Aliran Nativisqe

Nativisme (natir.ism) adalah sebuah doktrin lilosofis yang berpengaruh

besar terhadap aliran psikologis 'lokoh utama aliran ini bernama arthur

Schopenhoeur (1788-1860) scorangg filosofis Jerman, Aliran filosofis nativisme

ini dijuluki sel'ragai aliran psinristis yang memandang segala sesuatu dengan

kacamata hitam, karcna para ahli penganut ini berkeyakinan bahwa perkembangan

n sisrva adalah



manusia ditentukan olch penrbawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan

tidak ada pengaruhnya. [)alam ilrnu pendidikan pandangan ini disebut pesimisme

pedagogis (Radhy, 2007)

2. Aliran Empirilisrlg

Aliran empirisisme (cmpiricism) tokoh utamanya adalah John Locke

(1632-1704). Nama asli aliran ini adalah " The School of British Empiricism',

(aliran empirisme inggris). Doklrin aliran empirisme yang amat mashur ialah

"tabula R.asa" yang berarti lenrbaran tabula rasa menekankan arti

pentingnya pengalaman, lingkun3an dan arti perkembangan

manusia itu semala-nrata bcrgantupg dan pengalaman

pendidiknya sedangkan bakat dan peirb) dianggap tidak ada

pengaruhnya (Radh1', 2007).

3. Aliran Koverri_e,lEti

Aliran kovcrgcnsi merupak aliran empirisisme dengan

aliran nativi:;me.Aliran ini penting hereditas (pembawaan)

dengan lingkungan scbrgai lhk dalam perkembangan

manusia.Tokoh utarna alil William Stem, seorang filosof dan

psycholog Jcn-,ran (Radhy, 20t

F. Faktor-f$lor n Sosial Peserta Didik

^\U.uJ*pu faktor yaitu:ia dipengaruhi oleh

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan

ernosi dan inteligensi.

Kelil*$a merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh

terhadap bertrVgai aspek pcrkembangan anak, temasuk perkembangan

sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan

yang kondusilbagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norrna-norma

kehidupan keluarga, dan dengan dcmikian pada dasarnya keluarga

merekayasa pcrilaku kchidupan anak.Proses pendidikan yang bertujuan

mengembangkirn kepribadiarr anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga.

keluarga,
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Kematangan Anak

Bersosialisasi nrcnrcrlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu

mempertimbangan clalanr proses sosial, memberi dan menerima pendapat

orang lain, rncrnerlukan l<cnratangan intelektual dan emosional. Di samping

itu, kenrampuan berbahasa ikut pula menentukan.

Dengan denrikian, untuk marnpu bcrsosialisasi dengan baik diperlukan

kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya tGph mampu menjalankan

fungsinya dengan baik.

3. Status Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial .htau status
J
asyarakat akan

tetapi akan

dipandang dalanr konteksnya yang utuh anak itu. "ia anak

siapa". Secara titlak larrgsung dalam masyarakat dan

kelompoknya dan nrcnrperhitu bcrlaku  di  dalaln

keluarganya.

Dari pihak anak

kondisi normatif yang

'akan banyak memperhatikan

oleh keluarganya. Sehubungan

dengan itu, dalam akan senantiasa "menjaga" status

sosial dan ekononri kc

Dalam hal t j'menjaga status sosial keluarganya" itu

mengakiba nya dalam pergaulan sosial yang tidak

tepat. I{al ini ih jauh, yaitu anak menjadi "terisolasi" dari

kelompoknya. Ak

normanya sendili.

akan membentuk kelompok elit dengan

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat

pendidikan sebagai proscs pengoperasian ilmu yang normatif, akan

memberikan rvarna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan

kehidupan mcreka di masa yang akan datang.

banyak

kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan

memandang anak, bukirn sebagai anak yang

itrr scndiri)

tclah ditanan\



Pendidikan dulam arti luas harus diartikan bahwa perkentbangan anak

dipengaruhi oleh kchidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan.

Penananlan nornra pcrilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada

peserta didik yang belalar di kelembagaan penclidikan(sekolah).

Kepada pescrta Jidik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma

lingkungan dckat, tctapi dikenalkan kepada nqya kehidupan bangsa

(nasional) dan rrorura kehidupan antarbangsa.

perilaku keh idupan bcrnrasyarakat dan bemegara.

5. Kapasitas Mcntal, L}nosi. clan lntelegensi

Kemarrtpuan berpikir banyak hal, seperti

Anak yangkemampuan bclajar, rnenrccahkan masalah,

berkemampuan intelektual tinggi akan

Oleh karena itu kemampuan intele

dan pengendalian emosional I

berbahasa baik,

sangat menentukan

keberhasilan dalanr perk

Sikap saling pengerlian

merupakan modal utama dalam

memahami orang lain

sbsial dan hal ini akan dengan

intelektual tinggi

G. Usaha Sckolah Iintu poian Tugas Perkembanga, 8)
a) Usaha tugas perkembangan Nol sekolah

mclakukarr

I ) Mernbahas kelompok tentang berfikir

akustik dan lainnya

2) Melatih siswa untuk selalu berfikir positif, akustik,

emosi, perasaan akustik dan lainnya

b) Usaha membantu tugas perkernbangan No 2

l) Melakukan bimbingan kclompok yang terjadwal

2) Melatih renraja dalarn latihan yang terprogram

3) Menciptakan kodisi belajar yang kerja sama

4) Mernberi modcl tcrnan sebaya

positif, empati,

empati control

mudah dicapai oleh rerna.ja



c) Usaha membantu tugas pcrkernbangan No.3

1) Memberikarr intbrnrasi tentang bagaimana cara merawat fisik sesuai

dengan jcnis kelanrin

2) Melakukan diskusi atau bimbingan kelompok

d) Usaha membantu tuigas pcrkernbangan No. 4

l) Melalui liskusi bimbingan kelompok dibahas mengenai

bagai rnana mcnsatasi ernosi rernaja

2) Personil sekolah harus memberikan 6uladan yang baik dalam

bertingkah laku

3) Guru menghargai sikap yang menyokong

4) Berbincang dcnuan orangtua bagai

e) Usaha membantu tugas perkcrnbangan No.5

l) Memberikan kesempatitn sisrva untuk

sekolah

3) Membentuk kcyakinan bckcrla kftEs dalam diri siswa

inggi ffiada remaja yang kreatif

g) Usaha membantu ketrampilan intelektual

h) Usaha sekolah unt perkembangan ini adalah:

1)Mem

2)Mem

kehidupas social yang diharapkan.

ja langsung kepada kehidupan lembaga social

yang nyata.

i) Usaha membantu t

l) Memperkenalkan filsalat hidup seseuai dengan nilai- nilai agama dan

IPTEK.

2) Memberikun kcsempalan kcpada siswa untuk mengamati sampai sehrapa

jauh filsafat itu berlreran tlalam keluarga siswa.

dan

individu

kooperasl

03SI[:‖1辮
        :l〔

lil

2) Memperkenalkan pckr:rjaan
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ASPBK PEIr Kn irJ BA NG,IN M OTORI K & KETERHTTBUNGANNYA
DENC,\N ASPI'K IJISIK DAN INTELEKTUAL ANAK

A. Pendahuluan

Pembentukarr kualitas SDM yang optimal, baik sehat secara fisik maupaun

psikologis sangat bcrgantunq dari proses tumbuh dan kembang pada usia dini.

Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang

meliputi selunrh perubahan, baik perubahan fisik, p@;mbangan kognitif, emosi,

maupun perkembangan psikososial yang lhiqai F$etam usia anak

(infancytoddlerhood di usia 0 - 3 tahun, ea

middle childhood usia 6-lt tahun). Masi

tahapan-tahapan sendiri. Patla usia 1 bulan, 'aspek

kasamya, anak sudnh bisa rncngrgerakkan

Masa balita adalah nrasa ernas ( perkembangan

memiliki

motorik

seorang individu. Pada rnasa

biasa, baik dari segi tisik

kembang yang luar

itif maupun psikososial

Perkembangan anak ber holistic atau menyeluruh

Karena itu pembcrian strrnulasinya

holistik.

dalam kegiatan yang

Demikian prrrslalam motorik anak, tentu saja

dipengaruhi oleh aspek

dan intelektual anak.

lainnya, terutama dengan kaitan fisik

ini akan coba di paparkan apa yang

dimaksud . pcntingnya perkembangan motorik anak,

bagaimana rnotorik anak pada usia middle age atau anak

anak (3 - 5) tah irnulasi apa saja yang bisa diberikan untuk

nrengoptimalkan an nrotorik anak usia 3 - 5 tahun.

B. Berbagai Pantlangan i\'lcngenai Pcrkcmbangan Motorik Anak

Fisik atau tubuh marrusia merupakan system organ yang komples dan

sangat mengagumkan. Senrua orsan ini terbentuk pada periode prenatal (dalam

kandungan). Kuhlcn dan Thomshon. 1956 (Yusuf,2002) mengemukakan bahwa

irri, anak

motorik,



perkembangan ljsik individu nrcliputi etnpat aspek, yaitu (l) system syarafyang

sangat mempengaruhi yrcrkerrhangan kecerd8san dan emosi: (2) otot-otot yang

mempengaruhi pcrkernbangan kckuatan dan kemampuan motorik; (3) kelenjar

endokrin, yang rnenvebabkan rnunculnva pola-pola tingkah laku baru, seperti pada

remaja berkembang pr:rasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang

sebagian anggotanya tcrdiri atas lar.van jenis; dan (4) struktur fisik/tubuh yang

meliputi tinggi, bcrat dan proposi.

Usia einas clarlanr perkcrrhangan motorik adal$middle childhood atal-

masa anak-anak, sepcrti yang cliungkapkan Petterson (1Q!6)

Dttring middla cltililhtxtd, rhe hody and brain growth

chungcs, lauding lrt beller molor c and more

skilfitll pxthlurr-:;ttlvin,q. itculth uttl,uilrition pall in

闘
鰯Iル撼餘祠猟赫i写

sakit seperti uasia sebelunrrrya. Ilal ini menlQqQka-n\eTkembangan fisik jadi

illness than dtrring the lcra's hc/oXfuchoof enry, ond the risk of deathfor

需笹l常 |′はユ|‖軍lamk呻§にぶdtt mmtta面

L罵鮒1郷朦¢僣壺距孟Xt二
anak. Motorik merupak pengendalian gerakan tubuh melalui

kegiatan yang tei sara| otot, otak, dan .spinal cord.

Perkembangan motori kasar dan halus. Motorik kasar adalah

gerakan tubuh yang otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh

kenrampuan duduk, rnenendang, [rerlari, naik-turun tangga dan sebagainya.

Sedangkan rnotorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot

halus atau sebagian anggola tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan

untuk belajar dan bcrlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari

anggota tubuh yang dipengaiuhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya



tangan, mencorer-corct, lnc:rl .rsun [:alok, menggunting, menulis dan sebagainya.

Kedua kemarnpuan lersebut sungat penting agar anak bisa berkembang dengan

optimal..

Perkernbangan motoril( sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otak lah yang

mensetir setiap gerakan yang dilakukan anak.semakin matangnya perkembangan

system syaraf otak yang rnengatur otot m,emungkinkan berkembangrya

kompetensi atau kcrnampuan lxotorik anak. Perkembangan motorik anak dibagi

menjadi dua:

l. Keterampilan atau gcrlkan kasar

naik turun tangga.

2. Keteranrpilarr :tlotorik halus alau k

menggambar, mcrrotcng, melempar dan

驚‖al111潤irttlli驚鱚瀬lⅥ
perkembangan mobriknya sangat baik, sepg lda juga yang tidak

seperti orang yang rnemiliki keterbatasan fis\ memiliki pengaruh

dalam hal ini, sesuai dcngan pendap) ang menyatakan bahwa

anak peremprran pada usia mitldlc childltd\l$CEntqln fisiknya 5 o/o- l0 % lebih

baik dari pada anak lakilaki, tapi kernampua\;y'k atletis seperti lari, melompat

darr melempar lebih tingg@rda

Perkembangan rnotori n proses pertumbuhan secara

genetis atau kematairgan fis comes about through the

unfolding of a (Gesell, 1934 dalam Santrock, 2007).

Anak usia 5 bulan bisa langsung berjalan. Dengan kata lain,

ada tahapan-tahapan

fisik anak.

yang berproses sesuai dengan kematangan

Teori vang rnenjelaskan secara detai tentang sistematika motorik anak

adalah Dynamic S;/.rte m Theorv yang dikernbangkan Thelen & whiteneyerr. Teori

tersebut mengungkapkan bah*,a untuk membangun kemampuan motorik anak

seperti be{alaQberlari, mmelompat,



hanrs mernpcrsepsikan scsuaru tli lingkungannya yang memotivasi mereka untuk

melakukan sesu:rtu (lan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak.

Kemampuan rnokrrik rnercprcsentasikan keinginan anak. Misalnnya ketika

anak melihat mainan ciengarr bcraneka ragam, anak mempersepsikan dalam

otaknnya bahrva dia ingin nrernainkannya. Persepsi tersebut memotivasi anak

untuk melakukan sesuatu, yaitu bergcrak untuk mengambilnya. Akibat gerakan

tersebut, anak berhasil mendapatkan apa yang di tujunya yaitu mengambil mainan

yang menarik baginva.

".......trt dct,elop moltr skill, infunts must perceryg something in the

lune their movente nt. lv,kttor tikills repre.rent soluticii

Teori terscbut pun rncnjelaskan bahwa ket

melakukan sesuatu, rncreka dapat lnenciptakan baru,

kemampuan baru tcrsebut mcrupakan hasil

perkembangan systern syaraf . kc:rnarnpuan fisik

bergerak, keinginan anak yi:ng nremotivasinya u

, yaltu

lingkungan

yang mendukung pemerolehr"n kcnrarrrpuan anak akan mulai

berjalan jika system syaralhl'a sudah kuat menopang

tubuhnya dan anak scndiri ingin bcrjalan malnannva.

Selain berkaitan erat dcngan fisik intelektual anak, kemampuan

motorik pun berhubungan dengair 'anak. Damon & Hart, 1982

(PCttersOn 1996)lmcnyatakaFゝ ah“′a fisik berkaitan erat dengan self-

image anak. Anak yang rncrnili\i yang lebih baik di bidang olah

raga akan menyebabkan dia d Hal tersebut juga seiring

dengan hasil penelit 1980 (Peterson, 1996) bahwa

kemampuan motorik yang erat dengan self-esteem.

-'

untuk

C. KARAKTE ITISTI I( P TTUVT N,IT'VGAN KOGNIT* X9
Perkembangan kogrnitit'(intclcktual) sebenarnya merupakan perkembangan

pikiran. Pikiran anak adalah tragian dari otaknya yang bertanggung jawab

terhadap bnhasa, pcnrbenlirkan nrental, pemahaman, penyelesaian masalah,

environnlenl lhdl nbtivdlas lfum to ucl to fine-



pandangan, penilaian, pemahaman sebab akibat, serta ingatan.

Begitu bayi lahir ke dunia, saat itu pula pikirannya memulai proses

belajamya. Bayi belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dia

menggunakan panca inclc:.an1,a untuk mempelajari dunia di sekelilingnya. Jangan

meremehkan tingkat kewaspadaannya terhadap apa yang terjadi di sekitamya.

Walaupun ia bclum bisa mengutarakan sifat keras-lunak, pahit-manis

dengan kata-kata, narnun ia sebcnarnva bisa memahami berbagai sifat ini melalui

kelima panca indcranya.

Bayi juga akan sangat scnang jika kita selalu memperkenalkan benda-

benda baru serta sifat-sifatnya. Teruslah berulangkali menj@skan kepadanya

nama-nama benda tcrsebut, herikut sifatnya (hijau, halus, ftrg[
kelamaan ia akan mcnguasai dan rnemahaminya.

Dilihat dari perkemtrangan kognitif menurut

periode scnsori motorik. Tahap ini berlangsung dari lahir ngga

usia 2 tahun dan meliputi kenrajuan dalam untuk

Tahapmengorganisasikan sensasi y'ang diterima melalui

sensorik - motorik dibagi mcniadi enam subtahap

l. Reflelcs sederhunt (sinryle r<,/lc.rs)

a. Pengertian: suatu subtahap

b. Waktu : bulan pcrtarna sctelah kelahi

c. Karakteristik : pada subtahap ini, alat sensasi dan aksi

ialah melalui perilaku r5leksif. suatu kemampuan

untuk rnenghasilkan perilak refleks dalam ketiadaan

rangsang rel)ekti lyang

d. Contoh: bayi gsung menghisap botol susu yang

didekatkan tnavi

Kebia,saan - kehiu.srurn pt' rcakri sirkuler primer (first habits and

prima ry c i rculu r rcocl i o t t,s,),

a. Pengertian : subtahap sensorik-motorik Piaget kedua - Waktu: antara usia

I dan 4 bulan.

b. Karal(eristik : pada suotahap ini, trayi belajar mengorganisasikan sensasi

lama



dan tipe ske.ma atau stntktur , ysitu kebiasaan-kebiasaan dan reaksi

sirkuler primer. Suatu kebiasaan ialah suatu skema yang didasarkan atas

satu refleks yang sederhana.

Contoh : Seorang ba1,i pada subtahap I akan menghisap bila secara oral

dirangsang olch srratu botol , tetapi pada subtahap 2 ini dapat melatih

isapan bahkan bila tidak ada botol nruncul.

Reaksi sirkuler prirrrer ialah suatu skema yang didasarkan pada usaha bayi

untuk mcnrproduksi suatu peristiwa yang menarik atau menyenangkan

yang pada mulanya terjadi secara kebetulan.

Contoh : Seorang anak sccara kebetulan menghisap jarinya ketika jarinya

Realcsi .rirkulct' sckuntJer ( scatndaty circular reaction )
a. Pengertian : sub tahap scnsorik motorik ketiga Piaget

b. Waktu : antala usia 4 dan 8 bulan.

c. Karakleristik : Pada sub tahap ini, bayi semakin berfokus

pada benda di dunia, yang bergerak di dalm h di五 sendiH

dalam interaksi sensorik nrotorik

didekatkan di dekat nrulutnya, kemudian dia mencarip5rPuntpk dihisap

lagi, tetapijari ticlak bcke{a sama dalam pencarian t"rcl@@q1
mengkoorclinasikan rindakan visual dan tindakan mpnqal. K-\.-.)/

d. Contoh : Kesernpatan menggoya

berbunyi kertak

mainan yang

‐
pi驚

llli憑∬子1環器,棚

働 ο″″,″● ″ι″々 ,■ s″力7/427.NC‐螂 rdi″″わ′ s`οO″あν Orrc“′α′

reoction)

Pengertian: subtahap Piaget keempat

Waktu : antala usia ll dan I

berlangsung rneliputi koordinasi skema dan kesenjangan. Bayi dapat

mengkoordinasikarr dan rrrengkornbinasikan ulang skema yang telah



di pel aj a ri sebc I u nr n,-a d cn gir n cara yan g terkoordi nasi.

Berkaitan dengan koorrlinasi ini adalah antara pencapaian kedua adanya

kesenjangan(intcntionrrlity.l, pqnisahan cara dan tujuan dalam melaksanakan

perbuatan yang seclerhana.

$ Contoh : Bavi dapnr nrenggunakan suatu tongkat ( cara )untuk meraih

suatu mainan yang diinginkan di dalamjangkauan tertentu ( tujuan ).

5. Reaksi sirkiler ter.yiar, kcsetult4:on atds sesuatu yang baru dan keingintahuan

(tertiery circular reuction, ntnelty orul curio.rity).

a. Pengertian : Subtahap sensorik - motorik kelima Piaget. Yaitu suatu skema

di mana bayi dengan tujuan tertentu menjelajahi kemungkinan-

kernungkinan baru pada bcnda-benda dan terus- menerus qgngubah apa

yang dilakukan tcrhrrdap benda-benda itu dan mengamati lpsi

b. Waktu : antnra usia 12 dar l8 bulan.

c. Karaktcristik: Pada subtahap ini, bayi semakin

berbagai hal yarrg ada p.ada benda-benda itu dan

dapat mereka lakukan pada benda-benda itu.

d. Contoh : Balok dapat dibuat.iatuh, berputar atau dita

6. I ntema I i sas i s ka ntu ('l t t I c n tu I i zt t I i r t n of s c h enres)

a Pcngcrtian i Subt(、 http scnsoHk‐ mOtOnk kecnamヽ こ

c. Karakteristik : Pada subtahap ini, fungsi dari suatu

taraf sensorik-rntxorik nrurni menjadi suatu .simbolis dan bayi mulai

mengembilngkan kemampuan un rnMan simbol- simbol

isfiwa yang dialami bayiprimitiL Simtrcl prirnit;l

melalui sensoris gambar irtau k ごTrnaISasi dalam di五 nya

d Contoh: Seorang a n agar setumpuk kertas

yang dilclakkan di at kemana-mana. Dengan jelas

anak rrrenriliki suatu g kcrtas yang belurn pemah dia

lihat sebelumnva dan apa yangi pada kertas itu bila pintu dibuka

dengan ccpal

oleh

Sccara ringkas karaktcristik perkemt:angan kognitif pada bayi adlah

b. Waktu : Antara usia l{l dan 24 bulan.



sebagai berikut .

a. Akfif menrerhatikan orang yang ada di dekatnya atau yang mengajaknya

bicara atau oblek yang berada di dekaVdalam pandangannya.

b. Mulai ada kclerrarikan untuk mengamatinya.

c. B':rmain dcngan tnainan kerincingan atau memainkan tangan, kaki

maupun jari- jari ttngan dan kakinva.

d. Mencari surnber suara dan mengeskplorasi rasa dengan menggunakan

tangan dan nrulut.

e. Mengenrbangkan irnitasi, mernori dan berfikir

f. Mempersepsi ketajaman ob.ick,

g. Bergerak dari kcgiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah

kepada tujuan

Piaget yakin hahwa kemampuan bayi untuk

sensorik motorik,meniru, rnombcntuk gambaran atas

dicapai pada pertcngahan kedua tahun kedua, tetapi

pemroscsan infonntisi y`、 kin bahwa

simbolis, imitasi dan konseptual terjadi jauh lebih awal

perkembangan rrtercka, tcrnrasuk perkembangan

S

imitasi.

\
remaJ lalah mulai dapat

berfikir abstrak dan hiootesis rYmaja sudah dapat

memperkirakan apa )'anlt nrungkin dapat mengambil

kesimpulan mcngcnai suatu hal, ikan masalah yang

dihadapi. Berikut ini dikc intelegensi dari para ahli:

a) Intelegensi rncrupakan seseorang untuk

mernperolch ilmu pcngetahuan rndngamalkannya, dalam hubungan

f1
l) Pengertian Irrtclcgensi

Perkcmbangan intelegensi pada

dan lingkungan d-ln rnasalrlr- muncul (gusmara, l99l )

Do PERKEヽ lBAN(lAN



b) Andrew crid.r rnengatakan intelcgensi itu bagaikau listrik mudah untuk

diukur tapi hampir rnustahil unruk didefinisikan.

c) Intelegensi sebagai suatu kumpulan trait- trait tertentu (tylor, 1956)

d) Alfred Binet ntenqernukal:an bahwa intelegensi adalah suatu kapasitas

intelektual umunl, )'ang nrcncakup kemampuan:

l) Menalar dan menilai

2) Menyelutuh

3) Menciptakan dan merumuskan arah berfikir spesifik

4) Menycsrraikan I'ikiran pada pencapaian hasil akhir

5) Memiliki kenrampuan mengkritik diri sendiri

e) Menurut Spennan, aktivitas atau tingkah laku individu dipengaruhi oleh

dua faktor ],aitu lhktor unrum dan khusus dengan kemampuan5renalar

secara abstrak

f) David weler rnendcflnisikan intelegensi sebagai kumpulan atau

kcmampuan sescorang untuk bertindak dengan tujuan

g) Lewis tennan mendcfinisikan inteligensi sebagai tingkat

pengalaman scseorana urrtuk menyelesaikan masalah

dihadapi

h) Edward lcrn Thondik mengatakan bahwa inteligensi

dalam memberikan rcspon yang baik dari pandangan

i) Walters dan garrlner rnendcllnisikan inteli

yang memungkinkan intlividu memecahkan mr

j) George mendclinisikarr sebagai suatu bentuk yang b\

l) mengnndungkesukaran

2) Kompleks

3) Abstrak

4) Ekonornis

5) Mempunyai nilai sosial

6) Berasal dari sunrtrt:rnya

0

7) Diarahkan pada suatu tujuan



Ilubungan antilr:t lnlcligcnsi rlan prcstasi Belajar

Ada scjunrlah faktor yrng ikut berpengaruh terhadap prestasi belajar

individu, yaitu lirklor intcrnal yang mencakup:

I ) Fisik

2) Kondisi tenrpar lrclajar

3) Sarana dan prasarana belajar materi pembelajaran

Faktor- I,'a klor ya n g l\lem pen ga ru hi Perkembangan Intetigensi

Menurut Ngalim Purwanto ( 1986) faktor yang mempengaruhi

perkembangan intcligensi :

a) Faktor pembarvaun ( genetic )

b) Faktor gigi

c) Faktor kematang:rn

d) Faktor Pcnrbcntukan

e) Faktor psikologi

Hampir senada dengan yang (liatas, Andi Mappire ( 1982 )
tiga faktor yang mcmpcngarulri perkembangan intelektual

a) Bertanrbahnya inlbrmasi yang disimpan seseora

mampu berfikir sc'lektif

b) Banyaknl,a pcngalarnan dan latihan-latihan

sehi ngga seseorang dlpat berfikir proporsional

c) Adanl'a kebebasan herfikir

4) Perkembangan Intclcktual Rcmaja

Pada pcriode rcnraja inteligensi

dengan bertanrbrhnya kemampuan remaja untuk \qqganalisa dan

淵胤WFり
Nttattaq織 d劇m岬

Sebagai akibat rcmait telah mqfulu Bb{kir2 secara abstrak dan

hipotesis nraka prtlit ;.ola h(irlgmaja @qigl<bn kekhususan sebagai

:;rttbd ttm“鰤け6日rtti"mungHn袖 鯰nねng

diriny-a



b) Mulai rncmikirkan rnasa dcpan

c) Manrpu mcnrahanri norma yang berlaku

d) Bersilirt kritis lerhadap segala masalah yang dihadapi

e) Mampu mcnggunakan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang dimilii

f; Dapat rncngasimiliasikan fakta fakta baru dengan fakta- fakta lama

g) Dapat munrtrcdakan nrana yang lebih penting

h) Mampu rncnganrbil nranlaatdari pengalaman

i) Makin trcrkcmbangnya rasa toleransi terhadap orang lain yang berbeda

pendapat dcngannya

j) Mulai mcrniliki pertirnbangan-pertyimbangan yang rasional

k) Mulai merniliki pertirnbangan-pertimbangan yang rasional

Menurul Siti ltahalu I'laditomo ( 1972 ) yang menyatakan seseorang

yang耐いdtcttnya lng」 ,akTl:ザ
lTulilmcTIma山ぽdibanding dengan orang yang memiliki inteligensi rendah

5) Usaha Orang 'fua rlan Sekolah dalam Membantu Perkembdnl

Intelektual llerna.ja

Adapun yang dilakukan antara lain:

a) Dalarn proses bela.jar mengajar hendaknya orang tua

lebih rnenuutanrakan proses daripada hasil

b) Menggunakan penrbelajaran yang dapat

kemampuan bcrflkir

c) Guru membantu sisrva dalam memahi

abstral

Ｏ
　
ｃ＞ 鷺WFtT富‖濫1lc…財

clapat meran gsan g dan mengen&ngkad

E. ASPEK PERTti卜 H〕 llIIAN DAN

Pencapaian suatu kerrampuan

demikian ada patokarl umur tentang

〆

AK つ
berbeda-besa namun

. yang perlu dicapai

seorang anak pada unrum tcl'rcntu. Patokan agar anak yang



belum mencapai kemampuan tcrtentu perlu dilatih berbagai kemampuan untuk

dapat mencapai perkembangan optimal.

Ada ernpat aspek tumbuh kemabng yang perlu dibina dalam menghadapi

masa depan anak :

l. Perkembangan kt:mampuan gerak kasar

Gerak motorik adalah semua gerakan yang mungkin dilakukan seluruh

tubuh. Perkembangan irolorik diartikan sebagai perkembangan unsur kematangan

pengendalian gcrak tubuh dan perkebangan tersebut erat kaitannya dengan

perkembangan pusat mcmori di otak. Pada anak gerakan ini dapat secara lebih

jelas dibedakan antara gerakan kasar dengan gerak halus.

Disebut gcrakan kasar bila gcrakan yang dilakukan melibatkan sebagian

besar bagian tubu biasanya mernerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot yang

lebih besar. Contoh gerakan nrcrnbalik dari telungkup menjadi telentang, be{alan,

berlari dan lain- lain.

2. Perkembangan kemarnpuan gerak halus

Cerakan halus disebut karena melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu sajq

dan drlakukan oleh otot kccil karena itu tidak bergitu memerlukan

Cerakan halus ini nremerlukan koordinasi yang cermat. Contoh mengambil

benda dengan hanya menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan,

memasukan benda kecil ke dalarn lubang membuat prakarya (

mengulung, menari, mengambar dan lainJain).

Melalui latihan-latihan yang tepat gerakan kasar dan

ditingkatkan dalarn hal kecepatan dan keluasen sertas kecer

bertahap seseorang anak akan bertambah terampil dan mahir

gerakan diperlukan guna penycsuaian dirinya

■Pcttcmbanganヽ cmamptlKtn berЫ can,maぜan

Sebagai makhluk sosial anak akan selalu bersama

orang lain, agar dicapai saling pengertian kemampuan

berkomunikasi. Pada bayi, kcrnampuan

belum dapat dilakukan.

aktif ini

S



Menyatak:rrr pcrasflan atau keinginanya melalui tangis dan gerakan,

meskipun dcmikian komuniliasi dcngan orang lain tetap dapat terjadi karena ia

mengerti ucap-ucapan orang lain. Kesanggupan rnengerti dan melakukan apa yang

diperiffahkan orang lain disebut sehagai komunikasi pasil

Komunikasi aktif dan pasil perlu dikernbangkan secara bertahap maka

dilatih dan mampu berkorr:unikasi aktif (berbicara, mengucapkan kalimat,

menyanyi dan berntLrk ungkapan lisan lainnya) dan berkomunikasi pasif (anak

mampu mengerti orang lain) pada Balita kemampuan berfikir mula-mula

berkembang rnelalui kclima indera, misalnya rnelihat warna, mendengar suara,

atau bunyi-trunyi, rrrengenal rasa dan lain-lain.

Melalui kala-kata varrq didcngar dan diajarkan dia mengerti bahwa segala

sesuatu itu ada nanrxnnva. Da,va fikir dan pengertian mulai-mula terbatas pada

hal-hal konkrit dan dapat dilihat drn dipengang atau dimainkan. Melalui bermain

atau latihan yang dibcrikan orang tua setahap demi setahap anak mengenal dan

mengerti lingkugannl,a <lan nrenrci I iki keanrammpuan merencanakan

Ana.k menriliki bcruracanr-nracarn konsep, pengertian seperti konsep '

wama, benda misalnva gelas, rne.ia, k<lnsep tentang manusia, misalnya ibu,

kakak, kosep tentang bcntuk rnisalnya bulat segita dan lain-lain.

Semua konsep atau pengertian ini kemudian meningkat sehi

memungkinkan anak untrrk melakukan pemikiran ke tingkat yang lebih tinl

lebih abstrak serta rnajerruk. Misalnya mengerti dan mengunakan konr

berbeda, bertambah-berkurang, sebab-akibat.

4. Perkembangan kcmampuan bdrgaul dan mandiri

Pada awal kehidupannya seorang anak bergantung

dalam hal pemenuhan kebutuhannya , misalnya makananan,

kasih sayang, penge(ian. rasa antan, dan kebutuhaan

serta emosioanl

Kebutuhan-ket;utuhan anak berubah dalam j at dan

kualitasnya sesuai dengrn bcrtambahnva umur mampunya

S

anak nrelakukan gcrak nrotorik. seltrti berd berbicara anak



terdorong untuk rncl{rkukan scndiri berbagai hal dan terdorong untuk berbuat

dengan orang lair selain dcngan anggota keluarganga sendiri.

Orang tulr lrarus me latih usaha

menolong kcbutuhan anak itu scnditt sehan‐ hari

air kecil beroakaiarr dan lain-lain.

ditingkatkan sesuai rlcrrgan pcrtatnbahan usia,

perlu dikembangkan irula, clan anak perlu

∬…… 写

ula dalam hal

buang

Inl  makh

luas pergaulan

disiplin,

memasuki lingkungan



KARAIく TERISrlK ANAK USIA SEKOLAH DASAR

A. Pertumbuhun ,lasnrani r\nak Usia Sekolah Dasar

Pertumbuhan lisik patla usia SD cenderung lebih lambat dan relatif

konsisten. Laju pcrkenrbangrn scperti ini berlangsung sampai terjadinya

perubahan-perubahan bcsar padl awal masa puberlas. Kaki anak lazimnya

menjadi lebih panjang dan lrrbuhnya rnenjadi lebih kurus. Massa dan kekuatan

otot anak secara bertahap lerus rneningkat di saat r"hkin menurunnya kadar

'lemak bayi'. Selanrr rrsia SD ini. kekuatan tisik

kali lipat. Gerakan-gcrakan lcpas pada masa

pertumbuhen otot ini.

B. Perkembangan Parla r\nlk Usia Sekolah

Anak vang berada di kclas awal SD berada pada

rentangarl usia dini. Masa usia dini ini anak yang

pendek tetapi mcnrpakan

karena itu, pada nrasa ini

lnasa yang

scl uruh

kehidupannya. Oleh

anak perlu didorong

sehingga akan berkernbang secara d

Karakteristi k perkenrbangan ,las satu, dua dan tiga SD

bMsanya pertumbuhan islknyaに lah mcnc:゛ 歩゙cmatangan,mereka telah mampu

mengontrol tubuh dan $sci Meieka telah dapat melompat dengan

kaki secara bergarrtian, scpeda roda dua, dapat menangkap

bola dan telah berke dan mata untuk dapat memegang

pensil maupun

k dari sisi sosial, terutama anak yang berada

in rnereka telah dapat menunjukkan keakuannya

tentang jenis kelaminnva, mulai berkompetisi dengan teman sebaya,

mempunyai sahabat, telah marnpu berbagi, dan mandiri. Perkembangan anak usia

6-8 tahun dari sisi emosi antara lain anak telah dapat mengekspresikan reaksi

pada usia kelas arval



terhadap orang lain, tclah clalxt mcngontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan

orang tua dan telah nrulai bclajar tentang konsep nilai misalnya benar dan salah.

C. lVlasalah Perkembangan

1. Gangguan Ilmosional pada Kanak-kanak

Terdapat betrcrapa gangguan emosional pada masa kanak-kanak

schingga tcrkesan dan sebagai pcnychab kctakutan kanak‐ kanak untuk

melakukan kcgialan Antara lain pada suasana yang gelap schingga takut

mdakukan scsuttu pada m01am ha● di luar rumt,takut bcrhadapan dengan

整113帯事革革:軍   郡dimaran schin38a anakね k‖ bcrhndapan tミ、く機ぃこaド 件ヽ」も江k dcngan
orang tuanya scndiri ntaupun oiang lain

merupalllil鳳l111[|1訴 llil‖kill[貰〔:ミミ:〕〕r)a;llLllnill:
gangglan tersebut. Dan hanla seki 5 orang anak yang

mendaprntkan pcm、 ■:mil dci響anoalk mCaminidapatdisebabkan

oleh berbagai lahtor

Menurut hasil penclitr

dari 789 anak usia antara 7-l I ng-mendapat perawatan dari seorang

psikiater yang mpul tahun-tahun pertama (Costello el

al,1988)Dari llasi furolch informasi bahwa terdapat 5 - 15%

anak yang mengalanr irrun prosentase yang rendah ini mewakili

3-9 juta anak (Knit of Health and Human Sendees,

USDHHS,l
'rika dan Amerika, dan anak-anak dari keluarga

yang tidak malnpu, lami risiko yang tinggi, karena tekanan hidup dan

sekolahhya. Hal ini juga ilapat disebabkan karena orang tuanya sering kali

bermasalah dengan psikiater.

Beberapa rnasalah kclihatannl,a berkaitan dengan fase tertentu dalam

kehidupan anak dan 'dibiarkln hilahg dengan sendirinya. namun bagi yang lain

it formasi bah、va 22%

Anak



memerlukan pcra、 vatall yallg b.lik tintuk lllcnccgah timbuinya berbagai inasalah

、vaktu‐ 、vaktu yalig akan datang

2 Bcbcrapa Tipc masalall cmosional

Kebrutalan atau kcbringasan anak nainpak pada pcrilakunya: mcreka

menuttukkan Suatu pcrbuatan yang sc“ ng kali mcmerlukan bantuan orang lain

Misalrya berkclahi,melllbohon3,lllencuri,lmcrusak hak nlilik dan merusak aturan

yang bcrlaku Belittlk‐ bcnttlk tindakan tcrsebut merupakan ckspresi yang keluar

dan cmosional yang tergan38u Scka‖ pun dcnlikian pada umulnnya anak‐ anak

bcrusaha lerlbahnll dan llClllupi perlilku mereka tilgan mengemukakan

alasan untuk dapal dipercavai olch orang lain, dengan

maksud menghindari h.jkurnan karena perbuatannya.

Akan tetapi kctika anak telah berusia

mcrcka tetap mcll15tlat ccrila yang bohong,mercka

菫聯311111ボ畷
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anak-anak. Namun hal scrnacarn ini

karena untuk menyenangkan orang tuanya. (

Sering kaii .juga teriadi pencurian dilakukan oleh

perbuatan yang

salah. Kecuali apabila perbuatan secara terus‐ mencrus

terhadap orang ruanya alau bahkan dilakuk terbuka terhadap orang lain;

mereka dapat ditangkap, nanrun r mereka berusaha ingkar

dan berusaha *.ny.nongl$ ,to, orang tuanya. Seiiap periiaku anti

sosial yang kronis harus tanda adanya emosional yang

terganggu.

3. Gangguan kecen

Berbagai dimulai pada masa kanak-kanak

Gangguan keinginan berupa gangguan keinginan terpisah dan

disebabkan berbagai hal yang berbeda-beda dan dnpnt berakibat anak mengalami

sakit kepala. sakit p:rut dan scbagainya. Akan tetapi kondisi semacam ini sangat

ketakutan (phobia) sekolalr.



berbeda di antara anak-anak yang berusia satu atau dua tahun yang mengalami

gangguan keinginarr tcrpisah.

Anak-anak yang mcndcrita gangguan keinginan semacam ini sering kali

tidak mau herternan; dcng.n kata lain dia suka menyendiri dan selalu peduli

terhadao penyakitnya, nrisalnva sakit kepala, sakit perut. Kondisi semacam ini

dapat mempengaruhr anak laki-laki maupun perempuan semenjak kanak-kanak

bahkan sampai dervasa usia mahasisrva.

4. Takut Sckolah

Suatu ket.rkutan yang tidak realistik adalah apabila seorang anak tidak mau

sekolah, mungkin kondisi serrncanr ini juga merupakanQleinginan terpisah.

Ketakutan terhadap gum yang keras (galak) atau

sekoiah. Ketakutan ani.k tersebut adalah wajar, hal in buka

anak melainkan lingkunuan vang tidak kondusifl

perlu dirubah.

Berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang r? Pertama,

dijaga jangan sampai anak tersebut suka membo kelas. Orang

tua mereka tahu bahrva anak-anaknya tidak amun anak-anak

terscbut dapat nrcntpcrolch nilai rata-rat temanriya,

memiliki intelegensi mclebihi rata-rata ng baik

Usianya arttara 5 sarnpai l5 tahun baik pada anak laki-

laki maupun percrnpu.ln. Sckalipun rrereka beibagai keluarga dengan

latai belakang yang berbeda6anr profesional. Orang

tua mercka justru lebih menyukai dan bukannya suka menekan

anak-anaknya; gangguan kein disebabkan oleh periiaku anak itu

sendiri

Unsur yang memperlakukan anak yang takut

(phobia") pada serolah sejak dini dan dilakukan secara terus

menerus. Apabila pcrlakuan ini dilakukan secara teratur dan dibimbing

dengan baik, maka pada saal kembali ke sekolah anak tersebut tidak akari

mengalami kesukaran apapun. Berbagai penelitian yang dilakukan beberapa

waktu belakangan ini hasiinya kurang jelas. sekalipun dapat menentukan bahwa

berat di



perlakuan yang baik dapat nre,olong anak menyesuaikan diri pada lingkungannya

(D.Gordon & Young, lt)76)

5. Kematangan Sckolalr

Kematangan sekolah rnerupakan suatu kondisi di mana anak telah

memiliki kesiapan cukup mernadai, baik dilihat dari fisiknya maupun mental,

untuk dapat memenuhi tuntutan pendidikan formal. Dalam hubungan tuntutan

yang bertalian dengan aspek penguasaan materi atau bahan pelajaran, dan

kemampuan membina interaksi antara ternan-teman sebaya, baik teman satu kelas

maupun teman dari kclas lain, berinteraksi dengan guru, kepala sekolah, dan

personil sekolah lainnva.

Secara umunr, rrsin anak t,ang dianggap matang lima atau

enarn tahun. Pacla renttnc usia ini, anak tclah mencapai isik

sebagai dasar vang dibuluhkan unt,.rk dapat melak 'di

sekolah, antara lain. anak tclalr nratnpu lnengurus diri l

penggunaan alat tLrli:; dengan bctul, dan dapat mcnerima

Di samping itu pcrkcrntrangan kognitif

dibutuhkan, misalnya anak rrrulrri dapat membaca

membaca dan menulis sangat penting karena memahami

seluruh materi atau t)ilhan pcla.iaran yang kan

Secara psikis, pada usia ini ur mengatur proses

buang air kecil mulai bersosialiscsi dalam dapat membedakan

teman lakilaki atau perempuan scrta

benar. Kemampuan dasar lainnp ialah telah mampu mengembangkan

hubungan emosional yang sehat

6. Depresi pada Masa Kanak-ka

sebaya, dan orang lain

Anak-anak vanu laritas sering kali mengatakan,

"tidak ada orang scperti say ika ucapan tersebut dituiukan kepada

Kepala Sekolah olch scorang a ia 8 lahun yang kebetulan teman kelasnya

telah menuduh dia rnencuri dornpet

bahaya bagi sekolah.

antara salah dan

ya, hal semacarn ini merupakan tanda

sangat



Akibatnya an:rk terselrut tidak suka dan tidak mau datang lagi ke sekolab

'rarena malu. tJntunglnh balrrva anak yang tertekan tersebut jarang yang

berkepanjangan, *'alarrpun angka bunuh diri pada anak-anak muda meningkat.

Gejala-ge.jala dasar vang nrernpcngaruhi gangguan tersebut adalah serupa pada

masa kanak-kanak hingga clervirsa. Arvlanya pada usia tertentu yang terdapat

seidikit perbedaan, Kcakraban hanya nrerupakan salah satu tanda dari masa

kanak-kanak yang nrengalanr i dcpresi.

Gangguan tcrsL'hut.jugrr dapar mcngakibatkan anak tidak suka bersenang-

senang tidak dapat bcrkonsentrasi dan nrenunjukkan berbagai reaksi emosional

yang normahAnak-anak vang rnengalarni oepresi sedikit sekali suka berjalan atau

berteriak. Gejala-gciela dcprcsi antara lain: gangguan konsentraq! tidur kurang,

selera makan kurang, ntulai herbuat kejelekan di sekolah

selalu mengeluh karena pcnyakit jasmani yang dideritanya,

benalah. Takut sekolah ntxu scring kali memikirkan bunuh

POZnan翌

I!i31ipl1 4nlau ‖ma tla‐  gC・Jal"ge」 alatersCbutttkung

suatu diagnosa ada dcprcsi tcruluna npabila anak menunj{ftqpe\etl[ain tidak

seperti anak-anak norrnal. Patla umumnya orang tulhd\-gttQpmi adanya

berbagai masalah kccil sepcrti sangguan ,"ok1u 1;6'( k;hileq\/nafsu makan,

dan sebagainya, nanrun sering kali anak\diti_dapat ukkan adanya

gangguantersebur. \H
Tidak ada seorang pun vang dapat rnen\qhui penyebab timbulnya

depresi semacanr ini secara tepat. Paraf,orfu qa y}6g memiliki anak yang

menderita depresi merasn ,.oiP- yang sedang mengalami

dcpreS Ada yang herpcndapat balヽジh― pakan faktor keturunan,ada

yang mengatakan bahrva 4cprcsi tclGtN{lkar/akan adanya stres umum dalam

keluarga, atau dikarcnakan klqgQrhafigtMng tua karena mereka juga sedang

mengalami ganggrran ( Wcisscrna

Anak usia sekolah yang ita depresi biasanya kurang bergaul

dan tidak merniliki kornpctisi akadcrnik, namun hal tersebut masih belum jelas

penyebabnya apakalr kurrngnya kornpetisi tersebut dikarenakan adanya depresi



atau sebaliknya, yaitu deprcsr akibat tidak kompetennya anak @lechman,
McEnroe, Carella & A'iderte, 1986)

D. Perlembangan &rh:rrr dalam tlsia Anak SD

Bahasa itu adalalr alat kornunikasi dengan orang lain. Dan bahasa sangat

penting bagi manusia, karena rn..nusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi

dengan lingkungannva. Anak sekolah dasar dalam berbahasa terus berkembang,

dari mulai satu kalimat, dan seterusnya. Untuk itu perlu kita telusuri apa saja

perkembangan bahasa yang dialerni oleh perserta didik. Tentunya bagi sorang

guru itu perlu nrcngetahui bngaimana perkembangan bahasa perse(a didiknya.

Perkembangan bahasa pada usia sekolah yaitu antara lain.

Penggunaan bahasa pada anak, aspek pada penggunaan bahasa adalah

narasi dan percakapan. Uurunrnya pada usia ini, tugas komunftsi

kompleks dan sulit. sehingga anak-anak usia ini mengalami

memahami perasann orang lain, lalu anak usia 5-6 ta

mampu mengkomunikasikan inlbrn.rasi dari anak yang lebih

yang abstrak belum rnampu dikonruikasikan pada anak-anak.

Lalu meningkatnya jurnlah pembendaharaan dan spesi 'aitu

dalam masa pertunrbuhan penrahaman kata dan

menerus, schingga rn;reka dapat memperkaya nya lebih

terus

tersebutbanyak melalui baciran-bacaan vang sil'atnya

mungkin setelalr kclas enrpat SD.

Namun teriacli peningkatan pcrbendaharaan tidVsetalu anak dapat

menrahami makna suatu krla alarr kalimat. K ,da総HP」 adi Ыla anak Jdak

menguasai pcrbcndirharann dari scng kata alimat, tapi anak itu dapat

memaharni makna kata atau kalirnat

Sebaliknya, anak.vang seluruh kata dalam suaru

kalimat tertentu tidak dapat atau suatu kalimat. Untuk itu

dalam memaknai suatu kata at n lebih banyak kemampuan

menjustifikasi suatu kata.rtau ka ipadi sekedar mengetahui arti kata.

Sclanjutnya, pengembangan si yang ada dan pemerolehan bentuk-

bentuk baru secrra simultrn. Yaitu anak yang terus menerus mengembangkan



kalimat dengan rne.gclotrarasikan kata bcnda dan kata kerja. penyatuan dan
pemahaman fungsi tcrus bcrkcnrbang. Struktur tambahan mencakup bentuk

kalimat pasifl

f)alarn perkcr.t:rangan rnorpologi pada anak kelas awal SD dapat ditandai

dengan penggunaan kata imbuhan arvalan, dan paling sulit yang hadapi anak yaitu

meneuai penggunaan sisigran. Perkembangan membaca dan menulis, perlu

diketahui bahrva lhktor yang berpengaruh pada pembaca yang baik yaitu

kesediaan orang tuil untuk menyccliakan serta menciptakan lingkungan kondusifdi

nrmah bagi perkernbarrgan kclnampuan memtraca melalui penyediaan bacaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi perkembangan Bahasa

Secara rinci dapat diidentitikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi

perkembangan bahasa, vai tu :

a. Kognisi (Proses Mernlleroleh Pengetahuan) Tinggi rendahnya

kognisi individu akan nrcnrpengaruhi cepat lambatnya perkembangi

individu. Ini rclcvan dcngan pcrnbahasan sebelumnyal

yang signifikan antara pikiran dengan bahasa seseorang

Pola Komunikasi Dala.1l Kcluarga Dalam suatu kc

komunikasinya banvak arah akan mempercepat

keluarganva.

Jumlah Anak Atau Jurnlah Keluarga Suatu keluarga banyak

terjadianggota keluarga, perkcnrbangan bahasa a

komunikasi yang bervariasi dibandingkan denga) emiliki anak

tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti)

Posisi Urutan Kolahiran l)crkerrtra;rgan ba

di tengah akan lcbih cepat ketimbaQ anak bungsu. Hal ini

bawah saja dan anakdisebabkan anak sulung nrerrriliki

bungsu hanya nrcrniliki aralr korltrnik

Pemakaian dua buhasa n dalam keluarga yang

menggunakan bahasa lctrih dari lebrh bagus dan lebih cepat

perkembangan bahasanya ketirnbang hanya menggunakan satu bahasa

saja karena anak terbiasa rnenggunakan secara bervariasi. Misalnya, di

S

kelahirannya



dalam rumah dia rncn_ugunrkan bahasa sunda dan di luar rumah dia

menggunakan bahasa Indont'sia.

Se.ialan dcrrgan pcrkcrnbangan kognitifnya, remaja mulai mampu

mengaplikasikan prinsip-prirrsip bcrpikir lirnnal atau berpikir ilmiah secara baik

pada setiap situasi clan tclah rnengalarni peningkatan kemampuan dalam

menyusun pola hubungan secara komperhensif, membandingkan secara kritis

antara fhkta dan asurnsi dcngan nrengurangi penggunaan symbol-simbol dan

terminologi konkret <.lalam nrt:n gom unikasikannya.

E. Perkembangan Sosial

Hubungan sosial nrerupakan hubungan antarmanusia yang saling

nrembutuhkan. Hutrungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana yang

didasari oleh kebutuharr yang sedcrhana. Semakin dewasa, kebutuhan manusia

menjadi kompleks dan derrgan demikian, tingkat hubungan sosh juga

berkembang men jadi arnat konrpleks.

Pada jcnjang prrrkenrbangan remaja, seorang

memerlukan orang lain dcnri memcnuhi kcbutuhan pribadinya,

maksud untuk disirnpulkan bahrva pengertian perkembangan

berkembangnya tingkat hutrurrgan antar manusia

meningkatnya kehutLrharr hit.,rp nrlnrrsra.

Pada arval nranusia dilahirkan belum bersifat sosial

memilil:i kemampuan dalam bcrinteraksi dengan orang lai: sosial

anak diperoleh dari hcrhagai kescmparan dan orang-

orang dilingkunganilゝ ′a Kcbt:tuhan berintcraksi dengran dirsakan

manusia lairq

terutama ibu dan anggota keluargan,y,a. q.
Hubungan sosial mulai dari tingkat

oleh kebutuhan yang sederhana. Sernakin umur, kebutuhan

manusia menjadi konrplcks dan

berkembang amat kornplcks.

hubungan sosial juga

Dalam proscs trela.jar di sekolah) n perkembangan sosila ini

yang didasari

dapat dimanfaatkan atau clirnaknai dengan tugas-tugas kelompok,

sejak usia enam b,:lan, disaat itu mereka telah mampu
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baik yang membutuhkan tcnaga risik rnaupurl tugas yang membutuhkan pikiran.

Hal ini dilakukan agar peser'ra didik belajar tentang sikap dan kebiasaan dalam

bekerja sama, saling rnenghornrati dan betanggungjawab.

F. Faktor-Fnktor vang r\lcmpcngaruhi lrerkembangan Sosial

Perkernbangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

keluarga, kemalangan anak, starus ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan

kemampuan rnental terulanra e.rnosi dan inteligensi.

1. Keluarga

Keluarga rlcrupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh

terhadap berbagai ar;pek pcrkcmbangan anak, termasuk perkembangan sosialnya.

Kondisi dan tata cara kehidupan ktrluarga merupakan lingkungan yang kondusif

bagi sosialisasi anak. Di daltrrn keluarga berlaku norma-norrna kehidupan

Untuだ

fungsinya dengan lrai k.

3. Status Sosial Ekon<Tmi

konteksnya yang utuh dahnl keluarga anakば (ヽla命

『

雨apa"SCCara idak

langsun g dalarn pergaul ir n sosi irl \&-roa_syarit'{/dan kelompoknya dan

memperhitungkan nonnn yang berlaku di

4. Pendidikcn

遼朧n靴∫鼎s棚‖露al樵∫酬L11斬胤肌猾
anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga.

2. Kematangan Anak

Bersosialisasi memerlukan kematangan {isik dan psikis.

mempertimbangan dalarr proses sosial, memberi dan menerima

lain, memerlukan kenratangan inlelektual dan emosional. Di

kemampuan herbahasa ikLrt pull nrcncntukan

111貰、TofllI:ド1誂
glni[|そ Ila‖ l亀
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Kchidupan srrsinl barrvlk tlipsrrgaruh oleh [95lgi atau\flus kehidupan

sosial keluarga dalarn lirrgktrngarr rnasvarakDUusyffit ak\ memandang anak,

bukanscbrrgaianlkyirrrgirrrlc1rcn<Jcn'otoffi)dipandangdalam



Pendidikan merrrpakan proscs sosialisasi anak yang terarah. Hakikat
pendidikan sebagai pr.scs pengrpcrasian ilmu yang normatif, akan nremberikan

wama kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa

yang akan datang.

Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak

dipengaruhi oleh kchid.rpan kcluarga, masyarakat, dan kelembagaan. penanaman

norma perilaku 1,ang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang

belajar di kelembagaan pendidikrn(sekolah).

5. Kapasitas Mental, E,r.rosi, dan Inlelegensi

Kemarnpuan lrcrpiliir banyak rnernpengaruhi banyak hal, seperti

kemampuan be la-jar, ntcrr:ecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang

berkemampuan intclekturl ting-ui akan berkemampuan berbahasa secara baik.

Oleh karena itu kcmarnpuan intelcktual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan

pengendalian cmosional secara seinrbang sangat menentukan keberhasilan d@n
perkembangan sosial arrak

Sikap saling pcngertian dan kemampuan memahami orang lain merupakr

modat utama dalam ketidupan sosial dan hal ini akan dengan mudah dlcfu(ple\
remaja yang berkernarn puan i ntelcktual tinggi.

G. Pcngaruh Perkembangan Sosial terhadap Tingkah Laku

Dalam prorkernbangan sosial anak, mereka dapat memikirkan

orang lain. Pemikiran itu terrvujud dalam refleksi diri, yang sqc(

kepenilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan

pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain)

menyembunyikannva atau merahasiakannya.

Pikiran anak sering dipcngaruhi oleh ide-ide dari

menyebabkan sikap kritis tc.rhadap situasi dargrang

tuanya. Kemampuar abstraksi anak sering

mempersalahkan kcnvataan dan perist

yang semstinya mcnunrt aiarn pikirr

sering terlihat, diantaranya bcrupa :

yang

orang

kemampuan

bagaimana

egoisentris



prahis yang nrungkin rnl.rlycbaf\( tg\ bcrhasltnya menyelesaikan

, ffiTfir" bcrnkir tJcngan p,ftlqakd$.iserraipendapat orans

hntiltr‖

W卜lnttmma    l kewattan釧 a dJ帥

cita-cita dan idc.lisnrc -vang baik. tc-rlalu rnenitik beratkan pikiran sendiri.

tanpa mernikirkarr akitrar hlrih jauhjlan tanpa memperhitungkan kesulitan\)

menghadapi pendapat orang lain,4.a\Ysl[qp\gb semakin berkurang dan diakhir

masa remaja sudah sangat t<c,{ \s\oo7-a sehingga mereka dapat bergaul

dengan baik.

Dalam $ln\ menentukan jati dirinya anak memiliki

sikap yang tcrlalu t' rinya atau sebaliknya. Mereka belum

memahami benar tentang rna social yang berlaku di dalam kehidupan

bermasyarakat

r;erasi, kaQra

nrenimbulkan hubungan social yang kuarang
'suk rtuk rnenerima nonna sesuai dengan kondisi dalam

kelompok

rhn sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan

:h karcna itu, diperlukan adanya upaya pengembangan

vang diarvali dari lingkungan keluarga, sekolah serta

Orang tua hendaknya membcrikan kebebasan terbimbing untuk mengambil

keputusan dan tanggung iarvab sendiri. Iklim kehidupan keluarga yang

memberikan kesernpatan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan

perkembangan anak akan dapat mcmbantu anak memiliki kebebasan psikologis

untuk mengungkapkan pcrasaannva. Dengan cara demikian, remaja akan merasa

bahwa dirinya dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia oleh

orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Dalam konlcks birnbingan orang tua terhadap anak, Hoffman (1989)

mengemukakan tiga.ienis pola asuh orang lua yaitu :

Iingkungan i\ry3rakat

l. LingkunganY(eluarga
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a) Pola asuh bina kasih (inducrion), yairu pola asuh yang diterapkan orang tua

dalam mendidik anaknva dengan senantiasa memberikan penjelasan yang

masuk akal lerlraCap scriap keputusa$dan perlakuan yang diambil oleh

anaknya.

b) Pola asuh unjuk kuasa (porver

orang tua dalam rncndidili

yang diterapkan

kehendaknya untuk dipltulri

menerimanya.

anak tidak dapat

Pola asuh lepas kasih (love itu pola asuh yang diterapkan

cara menarik sementara cintaorang tua dalarlr mcndidik

kasihnya ketika anak tidak' yang dikehendaki orang tuanya,

tetapi jika anak apa yang dihendaki orang tuanya

maka cinta kasihrrya i

Lingkungan Sekolah

n seperti sediakala

or 
{\am

mengembangkan

memaksakan

iciikan yang bersifat demokatis, guru harus

berupaya diberikan selalu cukup menarik minat anak, sebab

rp pela.jaran yang diberikan oleh guru kepadanya

tidak

lCak hanya scmata-mata mengajar tetapi juga mendidik

Artinya, selain \!-varnpaikan pela.iaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan

kepada pese(a didik, juga hrrus mernbina para peserta didik menjadi manusia

dewasa yang bcrtanggung jarvab. Dengan demikian, perkembangan hubungan

sosial anak akan dapat berkornbang secara maksimal.

3. LingkunganMasyarakat

Penciptaan kclompok bermain dan belajar perlu dikembangkan untuk

memberikan rangsilng kepada nrercka kearah perilaku yang bermanfaat. Dengan

begitu anak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya di lingkungan

masyarakat.

H. Pengertian Perkcm ltnnga n Kcpribadian

anak, guru juga harus mampu



Secara etirnologis. keprihadian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris

"personulit.y''. Sedangkan istilth pcr,,;orulily secara etimologis berasal dari Bahasa

Latin "person" (kedok) dan "personare" (menembus). persona biasanya dipakai

oleh para pernain sandirvara pada zaman

tingkah laku dan karakter pribr,di tertentu.

Sedangkan yang dintaksrrcl den

sandiwara itu dengan nrclalui kedoknya' keluar untuk

mengeksprcsikan satu bcntuk gainl Misalnya, seorang

pemurung, pendiam, periang, perama

bukan pribadi pemain itu sendiri, 
I

Jadi, persona itu

pribadi dari tipe manusia

tertentu dengan rrelalui kcdok va

I. Faktor-Faktor vanq"\Lcnr badian

Kepribadian cli laktor, baik hereditas (pembawaan)

maupun lingkungan (seperti I aan, spiritual).

l Fisik

2 1ntclcgensiく ゝ

3. Keluarga

Adapun rbangkan dalam lingkungan keluarga yang broken

gtua bersikap keras terhadap anak atau tidak

memperhat agallra dalam keluarga, maka perkembangan

akan mengalami distorsi atau mengalami kelainankepribadiannya

dalam penycsu.lia:1

J Karakteristik

Pcndidikan

Anak Usia Sekolah Dasar Terhadap Penyelenggaraan

1. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain. senang bergerak, senang

bekerja dalam kelorrrpok, serta senang merasakan/ melakukan sesuatu secara

langsung. Oleh karcnl itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran

yang rnenganduns unsur permainan, rnemungkinkan siswa berpindah atau

bergerak dln beker.la atlru bela.iar dalam kelompok, serta memberikan

kesernpatan kepada sisrva urrtuk terlibat langsung dalam pembelajaran.

慰剰‖】∬

home,

nya



Menurut l-lavighurst tugas perkernbangan anak usia sD adarah sebagai

berikut:

a. Menguasai kctr.ralltpilan

aktivitas fisik,

fisik yang diperlukan dalam permainan dan

o
b.

c.

d.

e.

mcmhina hidup schal.

belajar bergauI dan bekcrja dalam

belajar nrcn jalankan pcranan

trelajar rnernbaca, rncnulis, dan

dalam nras-varakat,

berpartisipasi

f. memperolch :;e.jutnlah i:orrscp berpikir efektif,

g. mengembarrgkan kata hati,

h. mencapai kernrnr'lirian

'Iugas perkerntrangan tcrse

a) menciptkaan lingkungan tcri lg mcnga.jarkan keterampilan fisik,

b) melaksanakan penrbclajarrn var\emberikan kesempatan kepada siswa untuk

clenr-Vn teman sebaya sehingga kepribadian

yang memberikan pengalaman yang

konsep; serta

r yanu dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga

n pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi
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