
PERTUMBUHAN & 

PERKEMBANGAN ANAK 

USIA PRA SEKOLAH, 

SEKOLAH & REMAJA



PERTUMBUHAN & 

PERKEMBANGAN PADA 

ANAK USIA PRA SEKOLAH 



USIA 3 TAHUN



FISIK   :

• BB meningkat 1,8-2,7 Kg

• Rata-rata  BB 14,6 Kg

• TB meningkat 7,5 cm

• Rata-rata TB 95 cm

Motorik Kasar :Motorik Kasar :

• Mengendarai sepeda roda 3

• Berdiri pada satu kaki untuk beberapa detik

• Menaiki tangga dengan kaki bergantian

• Melompat panjang

• Mencoba berdansa ttp keseimbangan tidak adekuat  



Motorik Halus

• Membangun menara dari 9-10 kotak

• Secara benar memasukkan biji-bijian dlm botol 

berleher sempit

• Dalam menggambar, meniru lingkaran, silangan, 

menyebutkan apa yang telah di gambarkan 

Bahasa Bahasa 

• Mempunyai perbendaharaan kata 900 kata

• Menggunakan kalimat lengkap 3-4 kata

• Mengulang kalimat dari 6 suku kata

• Mengajukan banyak pertanyaan

• Bicara tanpa henti tanpa peduli apakah orang 

memperhatikannya 



Sosialisasi 

• Barpakaian sendiri hampir lengkap

• Mencocokkan sepatu kanan dan kiri

• Makan sendiri sepenuhnya

• Mengetahui jenis kelamin sendiri dan orang lain

• Dapat menyiapkan makan sendiri

Kognitif Kognitif 

• Berada pada fase perseptual

• Egosentrik dalam berpikir dan berprilaku

• Mulai memahami waktu, bicara tentang masa lalu 

dan masa depan

• Mengalami perbaikan konsep ttg ruang mis: 

pemahaman ttg preposisi dan kemampuan untuk 

mengikuti perintah lansung    



Usia 4 Tahun



Fisik :

• BB bertambah rata-rata 16,7 kg

• TB rata-rata 103 cm

• Panjang lahir 2 kali lipat

Motorik kasar

• Melompat dan meloncat pada satu kaki

• Menangkap bola dengan tepat

• Melempar bola bergantian tangan• Melempar bola bergantian tangan

• Berjalan menuruni tangga dengan kaki bergantian

Motorik Halus

• Menggunakan gunting dengan baik utk memotong 
gambar mengikuti garis

• Dapat memasang sepatu ttp tdk mampu mengikat 
talinya

• Dalam menggambar, menyalin bentuk kotak, 
menjiplak garis silang dan permata.



Bahasa

• Mempunyai perbendaharaan 1500 kata atau lebih

• Menggunakan kalimat dari 4-5 kata

• Menyebutkan satu atau lebih warna

• Memahami analogi mis : bila es dingin, api…..

• Menceritakan cerita berlebih-lebihan

Sosialisasi

• Sangat mandiri• Sangat mandiri

• Cederung untuk keras kepala dan tidak sabar

• Menceritakan cerita keluarga pada orang lain tanpa 

batas

• Memamerkan secara dramatis, menikmati 

pertunjukan orang lain



Kognitif

• Hubungan sebab akibat masih dihubungkan dengan 

kemungkinan kejadian

• Memahami waktu dengan lebih baik

• Dapat menghitung dengan benar

• Menilai segala sesuatu menurut dimensinya spt : • Menilai segala sesuatu menurut dimensinya spt : 

tinggi, lebar, atau perintah



Usia 5 Tahun
Fisik

• BB rata-rata 18,7 Kg

• TB rata-rata 110 cm

• Pemunculan gigi geligi permanen dapat terjadi

• Penggunaan tangan primer terbentuk (kira-kira 90 

% adalah penggunaan tangan kanan)% adalah penggunaan tangan kanan)

Motorik Kasar

• Meloncat dan melompat pada kaki bergantian

• Melempar dan menangkap bola dengan baik

• Meloncat ke atas

• Berjalan mundur dengan tumit dan jari kaki

• Keseimbangan pada kaki bergantian dng mata 

tertutup



Motorik Halus

• Mengikat tali sepatu

• Menggunakan gunting, alat sederhana, atau pensil 

dengan sangat baik

• Dalam meggambar, meniru gambar permata dan 

segitiga

Bahasa

• Mempunyai perbendaharaan kata 2100 kata

• Menggunakan kalimat dengan 6-8 kata

• Menyebutkan 4 atau lebih warna

• Mengetahui nama-nama hari dalam seminggu, bulan

• Mengetahui komposisi artikel spt : sepatu terbuat 

dari….



Sosialisasi

• Lebih tenang dan berhasrat untuk menyelesaikan 
urusan

• Tidak siap untuk berkonsentrasi pada pekerjaan-
pekerjaan yang rumit

• Berhasrat untuk melakukan sesuatu dengan benar 
dan mudah

• Menunjukkan sikap lebih baik

KognitifKognitif

• Mulai mempertanyakan apa yang dipikirkan orang 
tua dng membandingkannya dng teman sebaya dan 
orang dewasa lain

• Mulai memahami ttg penghematan angka melalui 
penghitungan objek

• Menggunakan kata berorientasi waktu dng 
peningkatan pemahaman 



Pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak 

usia sekolah



Usia 6 tahun



Fisik dan motorik

• BB 16-23,6 kg, TB 106,6-123,5 cm

• Pemunculan gigi insisor mandibula tengah

• Kehilangan gigi pertama

• Sering kembali menggigit jari

• Lebih menyadari tangan sebagai alat

• Suka menggambar, melukis dan mewarnai

Mental

• Mengembangkan konsep angka

• Mengetahui pagi atau siang

• Mengetahui bagaimana yang cantik, jelek dr wajah

• Mematuhi 3 perintah sekaligus

• Mengetahui tangan kanan dan kiri

• Mendefinisikan objek umum spt garpu, kursi



Adaptif

• Dimeja, menggunakan pisau untuk mengoleskan 

mentega

• Pada saat bermain, memotong, melipat, menjahit 

dng kasar bila diberi jarum

• Mandi tanpa pengawasan, tidur sendiri

• Membaca dari ingatan, menikmati permainan 

mengeja

Personal-sosialPersonal-sosial

• Dapat berbagi dan bekerjasama dng lebih baik

• Mempunyai cara sendiri untuk melakukan sesuatu

• Sering cemburu terhadap adik

• Meningktkan sosialisasi

• Akan curang untuk menang



Usia 7 Tahun



Fisik Dan Motorik

• BB 17,7-30 Kg, TB : 111,8-129,7 cm

• Gigi insisi maksilar dan mandibular lateral muncul

• Mengulangi kinerja untuk menulis

• Rahang mulai lebar untuk mengkomodasikan gigi 

permainan

Mental

• Memperhatikan bahwa bagian tertentu hilang dari • Memperhatikan bahwa bagian tertentu hilang dari 

gambar

• Ulangi 3 angka ke belakang

• Dapat membaca jam tangan dengan benar

• Lebih mekanis dalam membaca, sering tidak 

berhenti pada akhir kalimat, meloncati kata



Adaptif

• Menggunakn pisau meja untuk memotong daging

• Menyikat dan  menyisir rambut tanpa bantuan

• Menyukai dan menyisir rambut tanpa bantuan

• Menyukai membantu dan membuat pilihan

• Penolakan berkurang dan keras kepala

Personal Sosial

• Menjadi anggota sejati dari kelompok keluarga• Menjadi anggota sejati dari kelompok keluarga

• Mengambil bagian dalam kelompok bermain

• Bermain dengan sesama jenis kelamin

• Banyak menghabiskan waktu sendiri, tidak 

memerlukan banyak teman



Usia 8-9 Tahun



Fisik  dan Motorik

• BB meningkat 19,6-39,6 Kg, TB 117-141,8 cm

• Selalu terburu-buru: meloncat, melompat, lari

• Menggunakan tulisan sambung

• Berpakaian lengkap sendiri

• Suka melakukan sesuatu secara berlebihan, sukar 
diam setelah istirahat

MentalMental

• Menghitung mundur dari 20 sampai 1

• Mengulang hari dalam seminggu dan bulan 
berurutan, mengetahui tanggal

• Lebih banyak membaca

• Memahami konsep ruang, penyebab dan efek, 
menggambungkan

• Mengklasifikasikan objek lebih dari satu kualitas, 
mempunyai koleksi 



Adaptif

• Menggunakan alat rumah tangga dan menjahit

• Membantu tugas rumah rutin : Spt : menyapu

• Menyukai sekolah, ingin menjawab semua 
pertanyaan

• Lebih kritis tentang diri sendiri

• Mengambil pekerjaan musik dan olah raga

Personal adaptifPersonal adaptif

• Lebih senang berada di rumah

• Lebih sopan

• Tertarik pada hubungan laki-perempuan tapi tidak 
terikat

• Menyukai kompetensi dan permainan

• Mengembangkan kerendahan hati

• Membandingkan diri sendiri dng orang lain



Usia 10-12 Tahun
Fisik Dan Motorik

• Anak laki-laki tumbuh lambat dalam TB dan Cepat 

dalam BB dapat menjadi kegemukan. BB 24,3-58 

Kg, Tb: 127,5-162,3 cm

• Postur lebih serupa dengan orang dewasa

Mental

• Menulis cerita singkat

• Berespon terhadap majalah, radio atau iklan lain

• Membaca untuk mendapatkan informasi praktis 

atau kenikmatan sendiri: cerita binatang, 

pertualangan

• Menggunakan telepon untuk tujuan praktis 



Adaptif

• Membuat artikel bermanfaat

• Memasak atau menjahit dng cara sederhana

• Memelihara binatang peliharaan

• Mencuci dan mengeringkan rambut sendiri

• Berhasil dalam memelihara kebutuhan sendiri atau 
kebutuhan anak lain yang ada dalam perhatiannya

Personal SosialPersonal Sosial

• Menyukai teman-teman

• Memilih teman lebih selektif, dapat mempunyai 
sahabat

• Menyukai percakapan

• Menyukai keluarga,lebuh bermakna

• Menghormati orang tua

• Menunjukkan kasih sayang



Pertumbuhan dan 

perkembangan selama 

remaja



Remaja Awal 11-14 

Tahun



1. Pertumbuhan

• Pertumbuhan meningkat cepat

• Mencapai puncak kecepatan

• Tampak karekteristik seks sekunder

2. Kognitif

• Menggali kemampuan baru untuk pikiran abstrak

• Mencari nilai-nilai dan energi baru

• Perbandingan terhadap “normalitas” dengan 
sebaya yang jenis kelaminnya samasebaya yang jenis kelaminnya sama

3. Identitas 

• Terus menerus memikirkan perubahan tubuh 
yang cepat

• Mencoba berbagi peran

• Pengukuran ketertarikan dng penerimaan atau 
penolakan tehadap sebaya

• Menegaskan norma-norma kelompok



4 Hubungan dengan orang tua

• Mendefinisikan batasan kemandirian-

ketergantungan

• Keinginan yang kuat untuk tetap tergantung pada 

orang tua sambil mencoba untuk memisahkan diri

• Tidak ada konflik utama terhadap kontrol 

parental

5 Hubungan denga teman sebaya

• Mencari afiliasi sebaya untuk menghadapi • Mencari afiliasi sebaya untuk menghadapi 

ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan 

yang cepat

• Peningkatan pertemanan ideal yang dekat dng 

anggota dng jenis kelamin yang sama

• Berjuang untuk menguasai mengambil tempat 

didalam kelompok



6 Seksualitas

• Eksplorasis diri dan evaluasi

• Kencanterbatas,biasanya 

kelompok 

• Intimasi terbtas

7 Kesehatan Psikologis

• Perubahan alam perasaan yang 

meluas

• Marah yang diekspresikan dengan 

kemurungan, kemarahan yang 

meledak ledak, dan makian secara 

verbal dan memanggil nama



Remaja tengah 14-17 

Tahun



1. Petumbuhan

• Pertumbuhan melambat pada anak 

perempuan

• Bentuk tubuh mencapai 95% tinggi orang 

dewasa

• Karakteristik seks sekunder tercapau 

dengan baikdengan baik

2. Kognitif

• Mengembangkan kapasitas untuk 

berpikir abstrak

• Menikmati kekuatan intelektual 

(idealitas)

• Prihatin dengan filosifi,politis  dan 

masalah sosial



3. Identitas

• Mengubah citra diri

• Sangat berfokus pada diri sendiri, kecintaan pada 

diri sendiri meningkat

• Mempunyai banyak fantasi kehidupan

• Kecenderungan kearah pengalaman dalam dan 

penemuan diri

4. Hubungan dengan orang tua

• Konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol

• Titik terendah dalam hubungan orangtua-anak

• Dorongan paling besar untuk emansipasi, 

pelepasan diri



5. Hubungan dengan sebaya

• Kebutuhan identitas yang kuat untuk 
memantapkan citra diri

• Satndar perilaku di bentuk oleh sekelompok 
sebaya

• Penerimaan oleh teman sebaya sangat penting, 
rsa takut akan penolakan

• Eksplorasi terhadap kemampuan untuk menarik 
lawan jenis

6. Seksualitas

• Hubungan jamak multipel

• Ketentuan ke arah heteroseksuallitas(jika 
homoseksual diketahui pada saat ini)

• Eksplorasi terhadap” daya tarik diri”

• Perasaan Dicintai

• Pembentukan hubungan semetara 



7. Kesehatan psikologis

• Kecenderungan kearah pengalaman 

dalam diri, lebih introspektif

• Kecenderungan menarik diri ketika 

marah atau perasaan sakit hati

• Perasaan tidak adekuat yang umum, 

kesulitan dalam menerima bantuan



Remaja Akhir 17-20 

Tahun



1. Pertumbuhan 

• Matang secara fisik

• Stuktur dan pertumbuhan reproduktif hampir 
komplit

2. Kognitif

• Mencapai pikiran abstrak

• Dapat menerima dan bertindak pada pelaksanaan 
jangka panjang

• Mampu memandang masalah secra komprehensif• Mampu memandang masalah secra komprehensif

3. Identitas

• Definisi citra tubuh dan peran jender hampir 
menetap

• Identitas seksual matang

• Stabilisasi harga diri

• Nyaman dengan pertumbuhan fisik

• Peran sosial terdefinisi



4. Hubungan dengan Orang tua

• Perpisahan emosional dan fisik dari 

oranfg tua terselesaikan

• Bebas dari orang tua dengan sedikit 

konflik

• Emansipasi hampir terjamin

5. Hubungan dengan teman sebaya5. Hubungan dengan teman sebaya

• Kelompok sebaya berkurang dalam hal 

kepentingan yang berbentuk pertemanan 

individu

• Pengujian hubungan pria-wanita terhadap 

kemungkinan hubungan yang permanen

• Hubungan dicirikan dengan memberi dan 

berbagi



6. Seksualitas

• Membentuk hubungan yang stabil dan 

saling tertarik

• Meningkatkan kapasitas untuk 

mutualitas

• Berkencan sebagai pasangan pria-wanita 

• Keintiman melibatkan kolmitmen 

daripada eksplorasi dan romantismedaripada eksplorasi dan romantisme

7. Kesehatan Psikologis

• Emosi lebih konstan

• Marah lebih tepat untuk disembunyikan




