


� � Berlangsung dari usia 6 th – matang scr
seksual

� � Awal dan akhir dari akhir masa kanak-kanak
ditandai dg kondisi yg sangat mempengaruhi
penyesuaian pribadi & sosial

� Permulaan dari akhir masa kanak-kanak
ditandai --> masuk ke kelas satu SD -->
perubahan sikap, nilai & perilakuperubahan sikap, nilai & perilaku

� Satu atau dua tahun terakhir dari masa
kanak-kanak --> perubahan fisik yang
menonjol --> perubahan sikap, nilai & perilaku

� � Periode akhir masa kanak-kanak -->
dipengaruhi kematangan seksual yg berbeda
antara ♀ dan ♂



Ciri akhir masa kanak-kanak
Orangtua, pendidik & Psikolog memberikan label
pd periode ini --> mencerminkan ciri penting
akhir masa kanak-kanak

� Label yg diberikan orangtua :
�usia yg menyulitkan (tidak mau diperintah,�usia yg menyulitkan (tidak mau diperintah,
lebih menurut kepada kelompok sebaya)
�usia tidak rapi : tidak perduli dg penampilan &
ceroboh terutama anak laki-laki
�usia bertengkar : anak laki-laki mengganggu
saudara perempuannya (berasal dr hub. dg
teman di luar rumah)



� Label yg digunakan pendidik :

�usia sekolah dasar (dasar
pengetahuan & keterampilan yg
penting untuk kehidupan dewasa)

�periode kritis dlm dorongan�periode kritis dlm dorongan
berprestasi yg akan berpengaruh thd
perilaku berprestasi di masa dewasa



� Label yg digunakan Psikolog :

� usia berkelompok : ingin diterima sbg
anggota kelompok teman sebaya

� usia penyesuaian diri --> menyesuaikan dg.
standar kelompok : penampilan, berbicara,
perilaku

usia kreatif : sering melakukan kegiatan yg� usia kreatif : sering melakukan kegiatan yg
kreatif --> dasar menentukan apakah anak
menjadi pencipat karya baru yg orisinal

� usia bermain : luas minat dan kegiatan
bermain dan bukan banyaknya waktu
bermain



Tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak

� Mempelajari keterampilan fisik --> permainan yg
umum

• Membangun sikap yg sehat sbg indiv. yg sedang
tumbuh

• Belajar menyesuaikan dg teman–teman sebaya
• Mulai mengembangkan peran sosial wanita atau pria

yg tepatyg tepat
• Mengembangkan keterampilan dasar --> membaca,

menulis, berhitung
• Mengembangkan pengertian untuk hidup sehari-hari
• Mengembangkan moral, hati nurani, tata nilai
• Mengembangkan sikap thd kelompok sosial atau

lembaga
• Mencapai kebebasan pribadi



Perkembangan Fisik Pd Akhir Masa Kanak-Kanak

�Merupakan periode pertumbuhan yg
lambat dan relatif seragam sampai
perubahan pubertas

�Bentuk tubuh memperngaruhi tinggi dan
berat.
Bentuk ektomorfik (panjang & langsing)Bentuk ektomorfik (panjang & langsing)
tidak seberat mesomorfik (tubuh lebih
berat)
Mesomorfik tumbuh lebih cepat dari
ektomorfik atau endomorfik dan lebih
cepat pubertas



�Kesehatan & gizi --> faktor penting dlm
pertumbuhan & perkembangan.
Anak yg diimunisasi pd awal masa kanak-
kanak tumbuh lbh besar dr yg tdk imunisasi

�Ketegangan emosi --> berpengaruh thd
pertumbuhan fisik
Anak yg tenang tumbuh lebih cepat dari anak
yg mengalami gangguan emosi (gangg. emosi
Anak yg tenang tumbuh lebih cepat dari anak
yg mengalami gangguan emosi (gangg. emosi
lebih mempengaruhi berat daripada tinggi
badan)

�Intelegensi --> Anak cerdas cenderung lebih
tinggi & berat drpd anak yg tk. Kecerdasan
rata-rata atau di bawah rata-rata



Perkembangan fisik antara lain :

� Tinggi : kenaikan tinggi perthn. 2- 3 inci

� Berat : kenaikan berat lebih bervariasi
daripada tinggi berkisar 1,5 – 2,5 kg perthn.

� Perbandingan tubuh : kepala tampak masih� Perbandingan tubuh : kepala tampak masih
terlalu besar dibandingkan dg anggota tubuh
yg lain. Perbandingan beberapa bagian wajah
yg kurang baik akan menghilang dengan
bertambah besar mulut & rahang, dahi
melebar & rata, bibir semakin berisi, hidung
membesar & berbentuk.



Badan memanjang menjadi lebih
langsing, leher lebih panjang, dada
melebar, lengan & tungkai memanjang

� Perbandingan otot-lemak : Jaringan

lemak berkembang lebih cepat darilemak berkembang lebih cepat dari

jaringan otot (awal pubertas)

� Gigi : Awal pubertas --> jumlah gigi

umumnya 22 gigi tetap



Keterampilan pada akhir masa kanak-kanak

� Keterampilan menolong diri sendiri
Anak yg lebih besar hrs dpt makan,
berpakaian, mandi & berdandan sendiri
hampir semahir orang dewasa

� Keterampilan menolong orang lain� Keterampilan menolong orang lain
Di rumah --> membersihkan tempat tidur,
menyapu
Di sekolah --> membersihkan papan tulis,
membersihkan tempat sampah
Di dlm kelompok bermain --> melakukan
aktivitas dg teman � hal bermain



� Keterampilan sekolah

Keterampilan untuk menulis, menggambar,
menari, prakarya

� Keterampilan bermain

Anak yg lebih besar belajar keterampilan 
seperti melempar dan menangkap bola, naik seperti melempar dan menangkap bola, naik 
sepeda, berenang



Pengelompokan sosial & perilaku sosial pada 
masa akhir kanak-kanak

� Akhir masa kanak-kanak � usia
berkelompok � minat thd aktivitas teman
dan sangat ingin diterima sbg anggota klp

� Ciri geng anak-anak :
� • Geng anak merupakan kelompok bermain
� • Untuk menjadi anggota geng, anak hrs
� diajak
� • Anggota geng � jenis kelamin sama



� • Awalnya, anggota geng : 3-4 orang
Jumlah meningkat : anak semakin besar &
minat thd olah raga

� • Geng anak laki-laki� perilaku sosial buruk
lbh daripada anak perempuan

� • Kegiatan geng yg populer � permainan &
olah raga, kumpul utk ngobrol atau makanolah raga, kumpul utk ngobrol atau makan

� • Tempat pertemuan anggota geng � jauh
dari pengawasan orangtua

� • Tanda keanggotaan � anggota klp
memakai seragam

� • Pemimpin geng � mewakili ideal klp &
unggul dlm setiap hal dari anggota yg lain



Beberapa cara peningkatan sosialisasi melalui 
keanggotaan klp

� Belajar bekerjasama
� Belajar perilaku sosial yg baik
� Belajar bersaing dg orang lain

Belajar menerima & melaksanakan tg jawab
� Belajar bersikap sportif� Belajar bersikap sportif

Belajar berbagi rasa dg orang yg dianiaya
� Belajar bermain & berolah raga
� Belajar menyesuaikan diri dg standar klp
� Belajar kpd kelompok
� Belajar bebas dr orang dewasa



Kegiatan bermain pada akhir masa kanak-kanak

	 Bermain konstruktif 

Anak ♂ : membntk sst dg kayu & alat

Anak ♀ : menjahit, buat perhiasan

Menyanyi� dg teman-temanMenyanyi� dg teman-teman

	 Menjelajah � keingin tahuan hal baru 
bersama klp

	 Mengumpulkan� benda-benda yg disusun 
dan koleksinya diperlihatkan kpd teman 
sbg penambah  gengsi



	 Permainan & olah raga
– Ingin memainkan permainan anak yg
lbh besar � basket, sepakbola �

bersifat persaingan, keterampilan,
keunggulan

– Kesesuaian dg kelompok seks �

anak ♂ : lbh banyak bermain di luaranak ♂ : lbh banyak bermain di luar
rmh (olah raga), dlm klp yg lbh
besar, dlm klp dr berbagai usia,
jarang memainkan permainan anak♀,

permainan bersifat pertandingan,
permainan berlangsung lbh lama



� Hiburan : membaca (petualangan,
tokoh pahlawan, happy ending), buku
komik (menarik, mudah dibaca,
merangsang imajinasi), film (kartun,
petualangan, binatang), radio & tv ( tv
lbh populer � kartun, acara utk tk.
usianya), melamun/ berkhayal (ttgusianya), melamun/ berkhayal (ttg
dirinya sbg pahlawan)



Sikap & Perilaku Moral

Piaget � usia 5 – 12 th. � konsep keadilan berubah

Relativisme moral menggantikan moral yg

kaku � berbohong tidak selalu buruk

Kohlberg � tahap I : moralitas anak baik (anak patuh

utk mengambil hati orang lain & hub. Ygutk mengambil hati orang lain & hub. Yg

baik)

tahap II : moralitas konvensional �

moralitas dr aturan & penyesuaian klp

sosial



Pelanggaran hukum pada akhir masa kanak-kanak

Akibat ketidaktahuan apa yg diharapkan
darinya atau salah mengartikan peraturan
dan karena mengikuti perbuatan geng
Pelanggaran di rumah
� Berkelahi dg saudara
� Merusak atau mencuri  milik saudara� Merusak atau mencuri  milik saudara
� Bersikap kasar thd saudara yg dewasa
� Malas melakukan kegiatan rutin, 
� Melalaikan tg jawab
� Berbohong & dg sengaja menumpahkan  

sesuatu



Pelanggaran di sekolah

� Mencuri, menipu, berbohong
� Menggunakan kata kata kasar & kotor
� Membolos
� Merusak milik sekolah
� Mengganggu kawan � ejek, gertak� Mengganggu kawan � ejek, gertak
�Membaca komik, makan permen � selama

pelajaran di kelas
� Berbisik-bisik, membuat gaduh di kelas
� Berkelahi dg teman
�Minum obat-obatan terlarang di halaman

sekolah



Minat pada akhir masa kanak-kanak

Minat yg umum seperti :
� Penampilan �berbeda dari teman �menarik perhatian
� Pakaian�hrs sama dg teman & menyukai warna tertt
� Nama & julukan �bila beda dg teman & mjd perhatian
� Agama � semakin berkurang
� Tubuh manusia � ingin tahu melalui buku, bertanya
� Kesehatan � kalau menderita sakit� Kesehatan � kalau menderita sakit
� Seks � ingin tahu ttg hub. lwn jenis� buku & teman
� Sekolah � mulai bosan dg tugas akademis, cara guru
� Pekerjaan masa depan � pd pekerjaan yg dianggap asyik

tanpa mempertimbangkan kemampuannya
� Simbol status � melihat pentingnya simbol status sosial

ekonomi � minat thd mobil, rumah besar
� Otonomi � tergtg otonomi teman � sama atau lbh



Perubahan kepribadian

Faktor-faktor yg mempengaruhi konsep-diri :

� Kondisi fisik � cacat terhalang berteman � rendah diri

� Bentuk tubuh � Terlalu gemuk atau kurus --. Rendah
diri

� Nama & julukan � berakibat cemoohan, julukan fisik

� Status Sosial ekonomi� Status Sosial ekonomi

� Lingkungan sekolah � penyesuaian baik yg didukung guru

� Dukungan sosial � anak yg populer atau terkucil

Keberhasilan & kegagalan

� Seks � anak perempuan menilai prn seksnya lbh rendah

� Inteligensi � anak dg tk kecerdasan tinggi dan rendah




