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Latar Belakang Perkembangan Anak

 Ilmu yang mempelajari perkembangan anak atau child
development telah dipelajari oleh banyak ilmuwan sejak
jaman dahulu

 Pandangan tentang masa kanak-kanak telah mengalami
perubahan dan perkembangan yang pesat dimana masa
kanak-kanak ini merupakan landasan yang penting dan
kritis bagi perkembangan pada masa dewasa.

 Istilah ‘perkembangan’ atau development mempunyai arti
suatu pola perubahan (change) atau pergerakan (movement)
yang dimulai dari periode konsepsi (di dalam kandungan)
dan berlangsung terus menerus sepanjang siklus hidup (life
cycle)



Pengertian Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial merupakan salah satu dari
tiga proses (disamping proses biologi dan

kognitif) yang berlangsung secara simultan dan
saling mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainnya (Santrock & Yussen, 1989)



Tahapan-tahapan Perkembangan 
Manusia (Santrock & Yussen, 1989: Hal. 

14-15):

Periode
Prenatal

Periode Infancy
Periode Masa

Anak-Anak Awal

Masa Anak-Anak 
Pertengahan 

dan Akhir

Masa 
Adolescence



Cara/Metode Analisis Perkembangan 
Sosial Anak

Observasi

Wawancara dengan ibunya

Pengisian kuesioner



Teori Perkembangan Sosial

 Teori Psikoseksual dari Freud, lima tahapan dalam
psikoseksual menurut Freud:

(the oral 
stage)

(the anal 
stage)

(the phallic 
stage)

(the latency 
stage)

(the genital 
stage)



Teori Psikososial dari Erikson, 8 tahapan manusia 
(eight stages of man) dari sudut pandang psikososial.

1. The infancy periode (newborn sampai dengan 24 bulan)

2. The early childhood years (24 sampai 36 bulan)

3. Periode inisiatif dan imaginasi (36 sampai 72 bulan)

4. Periode Industry vs Inferiority (72 bulan sampai 9 tahun atau
setara dengan umur anak sekaolah dasar)

5. Periode Identity vs Identity Confusion vs Role Diffusion (10
sampai 15 tahun atau masa adolescent)

6. Intimacy versus isolation

7. Generativity versus stagnation

8. Integrity versus despair



Teori Belajar Sosial (Social Learning 
Theory) dari Bandura

Anak-anak belajar bersosialisasi melalui pengamatannya dengan
orang lain. Melalui belajar dengan melakukan observasi ini (atau
dikatakan sebagai imitation atau meniru), anak secara kognitif
merepresentasikan tingkah laku orang lain yang kemudian
tingkah laku ini diadopsi ke dalam tingkah laku dirinya sendiri.

Perkembangan sosial anak, maka perlu memperhatikan akan
pentingnya self-efficacy yaitu kepercayaan adanya kualitas manusia
dalam kemampuannya memproduksi hasil-hasil yang positif.

Teori Belajar Sosial menempatkan aspek lingkungan sebagai suatu
determinan yang sangat penting dalam perkembangan anak,
demikian juga dengan proses kognitif juga merupakan
determinan yang penting.



Perspektif Ekologi (The Ecological Perspective) 
dari Bronfenbrenner
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Fungsi dari Kelompok Teman Sebaya 
atau Peer Group

 Peer group dan intensitas interaksi dengan peer grup, baik secara positif
maupun negatif, akan mempengaruhi perkembangan anak.

 Dexten Dunphy (Santrock & Yussen, 1989: Hal. 355-356) menyatakan ada 5
tahapan dalam perkembangan grup pada adolescence, yaitu:

 Tahapan berkumpul tahap awal (Precrowd Stage) pada masa adolescence
awal.

 Tahapan mulai berkumpul dengan mulai membentuk grup.

 Tahapan transisi perkumpulan secara terstruktur yang mulai melibatkan
lawan jenis.

 Tahapan perkumpulan yang telah berkembang dengan sempurna dan ada
kerjasama antar jenis kelamin, dan

 Tahapan disintegrasi perkumpulan pada masa adolescence akhir dimana
perkumpulan sudah mulai bubar dengan adanya individu yang mulai
menggalang hubungan serius dengan pasangannya dan berakhir di
pertunangan atau perkawinan.



Perkembangan Anak dan Diri Sendiri 
(The Self)

Erik Erikson menyatakan bahwa sejak tahun pertama
kelahiran atau pada masa infancy, setiap individu sudah

dapat mendefinisikan diri sendiri (the self). 



Kompetensi/ Kecakapan Sosial Anak 
(Children’s Social Competence)

Definisi Kompetensi Sosial

Respon yang efektif dari seorang individu dalam mengatasi situasi

dalam hidupnya.

Kapasitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Kemampuan dalam menggunakan sumberdaya personal dan

sumberdaya lingkungan untuk mencapaiu suatu hasil.

Kemampuan untuk mengelola dengan baik setiap keadaan yang

terjadi setiap hari (definisi dari Socrates).



TERIMA KASIH…


