
4 tahun

• Mulai memecahkan masalah, berpikir sebab-

akibat

• Mengungapkan gagasan pada orang lain

• Berpikir konkret, cara berpikir induktif (yang • Berpikir konkret, cara berpikir induktif (yang 

khusus ke yang umum)

• Mengembangkan ingatan



5 tahun

• Mulai memecahkan masalah

• Berpikir tentang barang-barang/ sekitarnya

• Imajinasi semakin berkembang

• Mulai sadar akan sudut pandang orang lain.• Mulai sadar akan sudut pandang orang lain.

• Senang menyortir,mengelompokkan

• Belum begitu memahami konsep waktu

• Lebih mampu membedakan mana yang nyata 
dan palsu



Perkembangan Kecerdasan Anak

Usia Kapasitas 

kecerdasan

4 tahun 50%

Cerdas:

Kemampuan seseorang dlm 

beradaptasi dgn lingkungan 
4 tahun 50%

8 tahun 80%

18 tahun 100%

beradaptasi dgn lingkungan 

serta kemampuan dlm 

memecahkan masalah & 

mempelajari situasi



Fungsi Otak Kiri & Kanan

• Otak terbagi 2 bagian

• Masing2 mempunyai fungsi berlainan

• Untuk memperoleh anak yg cerdas & berperilaku 

baik harus ada kesseimbangan fungsi kedua baik harus ada kesseimbangan fungsi kedua 

belahan otak tersebut

• Stimulasi keduanya harus seimbang : 

misal : memperkenalkan nama benda lewat 

nyanyian atau gaya bahasa yg indah



OTAK KIRI

• Berbicara & menguasai tata 
bahasa

• Baca – tulis – hitung

• Daya ingat nama, waktu, 
peristiwa

OTAK KANAN

• Intuitif, perasaan

• Sifat waspada, atentif, 
budaya, konsentrasi

• Pengenalan ruang & 
lingkunganperistiwa

• Logis, analitis, rasional

• Berhub dg pembentukan 
kecerdasan anak yg penting 
utk pendidikan formal

lingkungan

• Pengenalan diri & orang 
lain

• Musik

• Kondisi emosi

• Proses sosialisasi, 
kemandirian, kreatif



Perkembangan bahasa (3 thn)

• Memiliki 900 – 1000 kata, 90% dapat 

dipahami

• Dapat memproduksi kalimat tiga kata• Dapat memproduksi kalimat tiga kata

• Mulai mengerti dan merespon banyak 

pertanyaan



4 tahun

• Perbendaharaan kata: 4.000 – 6.000 kata

• Menyusun 1 kalimat t.d 5 – 6 kata

• Senang dan aktif berbicara

• Belajar memahami kata2 yang bisa diteria • Belajar memahami kata2 yang bisa diteria 

secara sosial dan tidak



5 tahun

• Perbendaharaan kata: 5.000 – 8.000 kata

• Jumlah kata dalam kalimat bertambah, 

struktur kalimat semain rumit

• Semakin pandai mengkomunikasikan gagasan • Semakin pandai mengkomunikasikan gagasan 

dan perasaan ke dalam kata-kata

• Senang berbicara, agak jarang memotong 

pembicaraan.

• Belajar kata-kata sulit 



Emosi ?            

Temperamen ?

• Ciri-ciri reaksi emosi yg berlainan berakar dari 

perbedaan temperamen yg dimiliki masing2 indv, 

yaitu : gaya atau cara seseorang mendekati atau yaitu : gaya atau cara seseorang mendekati atau 

bereaksi terhadap orang lain atau terhadap 

berbagai situasi

• Temperamen : bagaimana tindakan itu 

dilaksanakan, bukan : apa yang dilakukan atau

mengapa orang melakukan tindakan tsb.



Tiga pola temperamen anak

• Anak yang mudah

• Anak yang sulit• Anak yang sulit

• Anak yang lambat 

untukmemulai



Anak yang mudah :

• Tanggapan yang baik thd pengalaman baru dan perubahan

• Cepat mengikuti aturan jadwal tidur & makan

• Mudah makan makanan yang baru dikenal

• Tersenyum pada orang asing

• Gampang menyesuaikan diri pada situasi baru• Gampang menyesuaikan diri pada situasi baru

• Dapat menerima frustasi tanpa banyak rewel

• Cepat menyesuaikan diri thd rutinitas & permainan baru

• Intensitas suasana hatinya ringan sampai sedang, umumnya 

positif



Anak yang sulit

• Tanggapannya buruk thd pengalaman baru & perubahan

• Jadwal tidur & makannya tidak teratur

• Lambat menerima makanan yang baru dikenal

• Curiga terhadap orang asing

• Lambat menyesuaikan diri dengan orang baru• Lambat menyesuaikan diri dengan orang baru

• Menghadapi frustasi dengan tantrum

• Lambat menyesuaikan diri dengan rutinitas baru

• Seringkatli menangis, juga tertawa keras

• Seringkali memperlihatkan suasana hati yang kuat dan 

seringkali negatif



Anak yang lambat untuk memulai

• Tanggapannya lambat thd pengalaman baru & 

perubahan

• Tidur & makan lebih teratur dari anak yg sulit tapi 

kurang teratur dibandingkan dg anak yg mudahkurang teratur dibandingkan dg anak yg mudah

• Tidak terlalu negatif thd rangsang baru

• Dapat menyukai rangsangan baru scr bertahap

• Reaksinya tidak terlalu kuat, baik utk suasana hati 

yg positif maupun yg negatif. 



Hak anak (Deklarasi PBB)

• Kasih sayang, cinta & pengertian

• Gizi & perawatan kesehatan

• Kesempatan bermain & rekreasi

• Memiliki nama & kebangsaan• Memiliki nama & kebangsaan

• Mendapat perawatan khusus bila cacat

• Belajar mjd warga negara yg berharga

• Hidup dalam kedamaian & persaudaraan

• Semua anak memiliki hak yg sama, tidak 

dibedakan & diskriminasi



Kompetensi anak

Shite & Wittig :

Lakukan interaksi yg sering & bervariasi

Tunjukkan minat thd apa yg dilakukan & 

dikatakan oleh anak

Memberi kesempatan anak utk meneliti &

mendapatkan pengalamanmendapatkan pengalaman

Mendorong anak utk mandiri

Mendorong anak mencoba hal-hal baru

Tentukan batas2 tl yg diperbolehkan lingk

Kagumi & beri respon thd apa yang telah 

dilakukan anak

Berkomunikasi dgn hangat & ketulusan


