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t Lampiran A
Bagan-bagan

Perkembangan Anak

Bagaimana menggunakan bagan-bagan perkembangan anak ini

Anak-anak berkembang dalam beberapa bidang utama: fisik (tubuh),
mental (batin), komunikasi (membuat gerak isyarat atau berbicara), dan
sosial (berhubungan dengan orang lain). Beberapa keterampilan yang
dipelajari anak mencakup semua bidang ini. Sebagai contoh, ketika
seorang anak mengulurkan lengannya ke atas untuk digendong, ia
menggunakan:

r keterampilan fisik - ia mengulurkan lengannya
I keterampilan mental - ia mengenali Anda
r keterampilan komunikasi ia memberitahukan kepada Anda apa

yang diinginkannya
I keterampilan sosial - ia senang digendong oleh Anda

Bagan-bagan pada halaman 178 sampai 183 menunjukkan sebagian dari keterampilan-
keterampiLpn yang dipelajari oleh anak-anak dan kapan sebagian besar anak-anak
mempelajarinya. Anda bisa menggunakan bagan tersebut ugtuk mendapatkan informasi
umum mengenai bagaimana anak-anak berkembang dan untuk membantu Anda
memutuskan keterampilan-keterampilan apa yang perlu dipelajari oleh anak Anda.

Eulrn fuLn T.hm

Bagan-bagan tersebut menunjukkan bagaimana keterampilan-keterampilan fisik
anak berubah seiring dengan pertumbuhannya.

D Membanru Anda memutusl<an ketenmpilan-ketenrnpilan aW trug
Wrlu dipelajari oleh anak Anda

Carilah bagan untuk kelompok usia yang terdekat dengan usia anak Anda. Pada bagan,
lingkari keterampilan-keterampilan yang anak Anda miliki. Anda mungkin melihat anak
Anda tidak memiliki beberapa keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak lainnya seusianya.
Mengetahui hal ini bisa membantu Anda memutuskan kegiatan-kegiatan mana yang ingin
Anda latih pada anak Anda.
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Apablla anak Anda tertinggal

pgqal.<an buku ini sebagai pedoman. Masing-masing bab di dalam buku menjelaskan
lebih banyak tentang keterampilan-keterampilan ini dan urut-urutan di mana
keterampilan-keterampilan perlu dipelajari. Penting untuk melatih keterampilan-
keterampilan yang perlu anak Anda pglajari selanJutnya, bukan keterampilan-
keterampilan yang sedang dipelajari oleh anak-anak lain seusianya. Mentoba
mengajarkan keterampilan-keterampilan kepada anak sebelum ia Siap akan
menimbulkan kekecewaan pada diri Anda maupun anak Anda.
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Fisik

anak lain

Mental

benda

3 kata

yang lebih

meniru kata-kata atau
tanda-tanda tunggal

sederhana

Sosial Komunikasi

Pada bagan di atas, seorang ibu telah melingkari keterampilan-keterampilan yang bisa

dilakukan oleh anak perempuannya yang berusia 2O bulan. Anaknya membutuhkan
kegiatan-kegiatan unruk membantunya mendapatkan keterampilan-keterampilan Iisik dan
komunikasi.

Bacalah lebih dahulu bab-bab yang berfokus pada keterampilan-keterampilan yang ingin
Anda ajarkan kepada anak Anda
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Masing-masing bagian lingkaran ini menunjukkan bidang perkembangan yang berbeda.
Gambar-gambar dan kata-kata merupakan contoh dari keterampilan-keterampilan yang
dimiliki oleh banyak bayi ketika mereka berusia 3 bulan.

Fisik Mental

Sosial

Bayi yang tidak dapat melakukan 2 keterampilan pada bagian mana pun dari lingkaran
tersebut akan memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan yang membantu bayi berkembang
di bidang tersebut, namun gambar-gambar hanya merupakan contoh dari keterampilan-
keterampilan. sebagai contoh, pada bagian Komunikasi di lingkaran: Anda tidak harus
bermain suling! Pertanyaan untuk diajukan kepada diri sendiri adalah apakah bayi Anda
bereaksi terhadap suara mendadak.

Irryatlah bahwa bayi al€n belajar pding baik dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh bayi-bayi lain yang seusia di komunitas Anda.
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Masing-masing bagian lingkaran ini menunjukkan bidang perkembangan yang berbeda.

Gambar-gambir din kata-kata adalah contoh dari keterampilan-keterampilan yang dimiliki
oleh banyak bayi ketika mereka berusia 6 bulan.
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benda-benda
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Sosial
Komunikasi

Bayi yang tidak dapat melakukan 2 keterampilan pada bagian mana pun dari lingkaran

tersebut it al memp"roleh manfaat dari kegiatan-kegiatan yang membanru bayi berkembang

di bidang tersebut, namun gambar-gambar hanya merupakan contoh dari keterampilan-

keterampilan. Sebagai contoh, pada bagian Fisik di lingkaran: Bayi Anda tidak harus bermain

dengan kelintingan! Pertanyaan untuk diajukan kepada diri sendiri adalah apakah bayi Anda

bergeliang-geliut dan menendang-nendang.

Ingatlah batrwa bayi al<an belajar peling baik dengan cara melakulran kegiatan-kegiatan

fng aiUnrhn oleh bayiJrayi lain png seusia di komunitas Anda.
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Masing-masing bagian lingkaran ini menunjukkan bidang perkembangan yang berbeda.
Gambar-gambar dan kata-kata adalah contoh dari keterampilan-keterampilan yartg dimiliki
oleh banyak bayi ketika mereka berusia 12 bulan.

Fisik Mental
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menarik
sampai

mulai memahami
sebab dan akibat
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gerak isyarat
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pengasuh
pergi

Sosial Komunikasi

sederhana

Bayi yang tidak dapat melakukan 2 keterampilan pada bagian mana pun dari lingkaran
tersebut akan memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan yang membantu bayi berkembang
di bidang tersebut, namun gambar-gambar hanya merupakan contoh dari keterampilan-
keterampilan. Sebagai contoh, pada bagian Sosial di lingkaran: Anda tidak harus bermain
cilukba dengan bayi Anda. Pertanyaan untuk diajukan kepada diri sendiri adalah apakah bayi
Anda menikmati permainan-permainan sosial.

Ingatlah bahwa bayi al<an belajar paling baik dengan cara melakukan
)rang dilakukan oleh bayi-bayi lain yang seusia di komunitas Anda.
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Masing-masing bagian lingkaran ini menunjukkan bidang perkembangan yang berbeda.

Camblr-gambir din katalkata adalah contoh dari keterampilan-keterampilan yang dimiliki

oleh banyak anak-anak ketika mereka berusia 2 ahun.

Fisik Mental
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bermain
berdampingan
dengan anak-
anak lain

meniru kata-kata
atau tanda-tanda

minta kepada
orang lain
ketika ia
membutuhkan
bantuan Komunikasi

Sosial

Anak-anak yang tidak dapat melakukan 2 keterampilan pada bagian mana pun dari lingkaran

tersebut akan memperolih manfaat dari kegiatan-kegiatan yang membanru anak-anak

berkembang A Uiai.rg tersebut, natnun gambar-gambar hanya merupakan contoh dari

keterampilair-keteramfilan. Sebagai contoh, pada bagian Mental di lingkaran: Anak Anda

tidak harus bisa bermain drum. Pertanyaan untuk diajukan kepada diri sendiri adalah apakah

bayi Anda menggunakan 2 benda bersama-sama.

Ingatlah batma anak-anak alon belajar paling baik dengpn cara melakukan k%iatan-

foii"An yang dilals*an oleh anak-anak lain yang seusia di komunias Anda.
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Masing-masing bagian lingkaran ini menunjukkan bidang perkembangan yang berbeda.
Gambar-gambar dan kata-kata adalah contoh dari keterampilan-keterampilan yang dimiliki
oleh banyak anak-anak ketika mereka berusia 3 tahun.

Fisik Mental

berlari,
meloncat,
memanjat

melempar
bola

benda-
menggunakan tangan
untuk tugas-tugas
yang lebih memisahkan dan

mengumpulkan
benda-benda

senang membantu
di seputar rumah

bahasa yang

Sosial Komunikasi
perasaan
orang

Anak-anak yang tidak dapat melakukan 2 keterampilan pada bagian mana pun dari lingkaran
tersebut akan memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan yang membantu anak-anak
berkembang di bidang tersebut, namun gambar-gambar hanya merupakan contoh dari
keterampilan-keterampilan. sebagai contoh, pada bagian Sosial di lingkaran: Anak Anda
tidak harus menyapu lantai. Pertanyaan untuk diajukan kepada diri sendiri adalah apakah
anak Anda senang membantu keluarga melakukan pekerjaan.

Ingatlah bahwa alen belajar paling baik dengan cara melakulen kegatan-
kegatan 1ang dilakukan oleh anak-anak lain yang seusia di komunitas Anda.
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Masing-masing bagian lingkaran ini menunjukkan bidang perkembangan yang berbeda.

Camblr-gambir Oin kata-kata adalah contoh dari keterampilan-keterampilan yang dimiliki

oleh banyak anak-anak ketika mereka berusia 5 tahun.

Fisik Mental

menlrul
bentuk

bentuk-

, mengikuti Petunjuk'
petunjuk sederhana

berjalan mundur meloncat dengan
satu kaki

rnemahami

berbicara
mengenai apa
yang telah ia
kerjakan

,

bermain dengan anak-
anak lain

memahami peraturan

banyak

Sosial
Komunikasi

Anak-anak yang tidak dapat melakukan 2 keterampilan pada bagian mana pun dari

lingkaran terse6ut akan memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan yang membanru anak-

anik berkembang di bidang tersebut, namun gambar-gambar hanya merupakan contoh dari

keterampilan-ketirampilan. Sebagai contoh, pada bagian Sosial di lingkaran: Anak Anda

tidak harus sedang mendengarkan seorang guru. Pertanyaan untuk diajukan kepada diri

sendiri adalah apakah anak Anda memahami peraturan-peraturan seperti anak-anak lain.

Ingatlah bahwa anak-anak akan belajar palirg baik dengan cara melalsrkarl kegiatan-

fo#"t"n yang dilakukan oleh anakanak lain yang seusia di komunitas Anda.

Atru sedih.
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