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A. Usia 15 bulan – 2,5 tahun 

Toddler Hood = anak kecil

B.   Usia 3 – 5 tahunB.   Usia 3 – 5 tahun

Pra Sekolah

C.    Usia 6- 12 tahun

Sekolah 



15 bulan – 2,5 tahun

Perbendaharan kata banyak

Gerakan baik

Daya tangkap terbatas

Topik sering bergantiTopik sering berganti

Aman disamping orang tua

Tidak dapat menunggu lama

Paralel Play



Pengelolaan

Dapat dirawat

Modelling (usia sama)

Didampingi orang tua , nenek, tanteDidampingi orang tua , nenek, tante

Waktu perawatan singkat (sikat gigi,    

topikal aplikasi)



Usia 3 – 5 tahun

bicara & daya tangkap ↑

suka dipuji

pengaruh keluarga >>

senang berteman

associative play 



Pengelolaan 

ditunggu ibu

dipuji 

komunikasi verbal / non verbalkomunikasi verbal / non verbal

diberi pengertian 

drg perlu sabar  

tambal, perawatan saraf 



UsiaSekolah



6 – 7 tahun 8 – 9 tahun 10 – 12 tahun

• Sukar diatur
• Egois
• Perlu dipujuk
• Pasifdalam

• Membantah
• Mencari jati 

diri
• Aktif dalam 

• Mudah diatur
• Ingin bersaing
• Laki lebih

mandiri• Pasifdalam
kelompok

• Aktif dalam 
kelompok

• Kegemaran 
berbeda antara 
anak laki dan 
perempuan

mandiri
• Perempuan

lebih dewasa



Sifat umum usia sekolah 

rasa ingin tahu >>

mudah berkomunikasi

dapat menjelaskan keluhandapat menjelaskan keluhan

menerima penjelasan drg

rasa takut  subjektif  >>



Pengelolaan

penjelasan

penambalan

pencabutan pencabutan 

perawatan saluran akar



KLASIFIKASI TINGKAH LAKU ANAK

(Frankl Behavioral Rating Scale)

1. Jelas Negatif ( - - )

2. Negatif ( - )

3. Positif ( + )

4. Positif ( + + )



Wright 

1. Koperatif

2. Tidak koperatif2. Tidak koperatif
a. Tidak mampu menjadi koperatif

b. Belum mampu menjadi koperatif

c. Berpotensi menjadi koperatif



a. Tidak mampu menjadi koperatif

� Tuna mental 

� Cacat

b. Belum mampu menjadi koperatif

� Batita

c. Berpotensi menjadi koperatif

� Melalui pendekatan yang tepat



Penampilan anak berpotensi

menjadi koperatif

1. Tingkah laku tidak terkontrol

2. Melawan

3. Tegang / stress

4. Pemalu

5. Cengeng


