
CIRI-CIRI ANAK PRA 

SEKOLAH



Tugas perkembangan AUD

Berjalan

Belajar memakan makanan keras

Belajar berbicara

Belajar mengatur gerak gerik tubuh

Belajar mengenal perbedaan jenis kelaminBelajar mengenal perbedaan jenis kelamin

Mencapai stabilitas fisiologis

Membentuk konsep sederhana tentang realitas 

sosial dan fisik

Belajar melibatkan diri secara emosional dengan

orang tua, saudara, maupun orang lain

Belajar membentuk konsep tentang benar-salah 

sebagai landasan membentuk nurani 



CIRI-CIRI ANAK PRA SEKOLAH

secara garis besar dilihat dari 4 sisi

- Fisik

- Sosial

- Emosi

- Kognitif



Ciri-ciri Fisik :

1. Sangat aktif bergerak

2. Postur tubuh lebih langsing

3. Otot-otot besar lebih 

berkembang daripada kontrol 

terhadap jari & tanganterhadap jari & tangan

4. Sulit memfokuskan 

pandangan pada objek-objek 

yang kecil

5. Tengkorak kepala masih lunak



3 tahun

• Berjalan sedikit bertatih-tatih, 

sering jatuh

• Belajar lari

• Belajar sepeda roda 3,masih 

menggunakan kakimenggunakan kaki

• Naik tangga dengan kaki bergantian

• Melempar bola dengan gunakan 2 tangan 

dan lengan untuk mendorong

• Bisa mengenakan pakaian, tapi kesulitan 

mengancing, resleting dan ikat sepatu



4  tahun

• Bisa berlari dengan lancar dan berhenti 

dengan mudah

• Bisa melompat dengan satu kaki dan 2 kaki

• Melempar bola lebih mudah, mampu • Melempar bola lebih mudah, mampu 

menangkap bola walau serng meleset

• Menikmati bersepeda roda 3

• Mendorong dan menarik gerbak

• Lari cepat berkeliling sekitar kereta dorong



5 tahun

• Keterampilan motorik halus dan kasar lebih terarah   

• Kegiatan menulis lebih terarah

• Menggunting dan memotong kertas sudah lebih baik.

• Dapat mengenakan pakaian, mengancing• Dapat mengenakan pakaian, mengancing

• Bisa menggabungkan berlari, melompat dengan 2 kaki, 

berjingkat.

• Banyak bergerak, berlari

• Berjalan berhati-hati menuruni tangga secara mandiri 

menggunakan bantuan pegagnan tangga





Ciri-ciri sosial

• Memperlihatkan minat untuk 

berinteraksi dengan orang lain

• Memiliki 1 atau 2 sahabat, 

mampu menyesuaikan diri 

dengan cepat, biasanya dari jenis dengan cepat, biasanya dari jenis 

kelamin sama

• Seringkali terjadi perselisihan

• Pola bermain sangat bervariasi, 

sesuai dengan kelas sosial, & 

gender



3 tahun

• Perlihatkan minat yg besar terhadap anak lain 
dan orang dewasa tapi lbh  senang berada 
bersama orang dewasa 

• Menyukai permainan paralel

Sulit bekerjasama dan berbagi dengan yg lain • Sulit bekerjasama dan berbagi dengan yg lain 

• Semakin peka terhadap pengaruh mereka atas 
perasaan dan emosi orang lain

• Belajar mengatur diri dalam berbagai situasi 
sosial





4 tahun

• Menjadi mahluk sosial dan sering lebih suka 

ditemani anak lain daripada ditemani orang 

dewasa

• Masih dg permainan paralel tp semakin • Masih dg permainan paralel tp semakin 

tertarik untuk bermain dengan anak lain.

• Mulai membedakan antara anak yang mereka 

sukai untuk bermain dan yang tidak





5 tahun

• Menjadi mahluk sosial dan sering lebih suka 

ditemani anak lain daripada ditemani orang 

dewasa

• Belajar bekerja sama, menghayati aturan main• Belajar bekerja sama, menghayati aturan main

• Semakin memahami teman yg disukai dan tidak

• Mulai mengerti akan kekuatan penolakan sosial



Ciri-ciri Emosi

• Ekspresinya bebas & terbuka

• Seringkali timbul iri hati, 

termasuk dalam hal perhatian

• Bergantung pada keadaan, dan • Bergantung pada keadaan, dan 

cepat berubah

• Belajar mengatur emosi dan 

menggunakan bahasa utk 

mengungkapkan perasaan diri 

dan orang lain



3 tahun

• Mengalami emosi yang luar 

biasa, disertai gerakan fisik

• Mulai mengenal rasa ketakutan



4 tahun

• Mulai mengerti bahwa pengungkapan emosi 

secara ekstrem bisa berpengaruh terhadap 

sekitar

• Mengembangkan rasa humor• Mengembangkan rasa humor

• Ketakutan dan kecemasan masih ada, tapi 

mulai terkendali

• Memahami bahwa orang lain punya perasaan 

juga



5 tahun

• Mulai mampu mengatur emosi, belajar 

mengendalikan air mata

• Mengungkapkan perasaan dengan cara yang 

dari segi sosial lebih bisa diterimadari segi sosial lebih bisa diterima

• Belajar merundingkan keinginan walau 

dengan rasa kesal

• Rasa ingin tahu tinggi namun mulai belajar 

batas2 keingintahuan tersebut



Ciri kognitif

• Terampil berbahasa, senang 

bicara

• Potensial sekali dikembangkan  



3 tahun

• Perkembangan pikiran simbolik

• Tahap pra operasional, percaya pada kinerja 

konkret, bukan pada gagasan

• Fokus pada satu relasi pada satu waktu• Fokus pada satu relasi pada satu waktu

• Memahami dan melihat dari sudut 

pandangnya sendiri

• Daya ingat yg baik


