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BAB III 

PERKEMBANGAN ANAK USIA 6-12 TAHUN 

 

A. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik adalah perkembangan jasmaniah melalui kegiatan pusat 

saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi.1 Pendapat lain mengatakan 

perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada 

tubuh/badan/jasmani seseorang. Perkembangan fisik manusia terjadi mengikuti 

prinsip cephalocaual, yaitu bahwa kepala dan bagian atas tubuh berkembang lebih 

dahulu sehingga bagian atas tampak lebih besar daripada bawah.2 

Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang komplek dan sangat 

mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranata (dalam kandungan). 

Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thompson dalam Syamsu 

Yusuf mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek 

yaitu  : 

1. Sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan 
emosi; 

2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan 
motorik; 

3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, 
seperti anak usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu 
kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis: 

4. Struktur fisik/tubuh yang meliputi tinggi, berat dan proporsi.3 
 
                                                 

1May Lwin, dkk. Cara Mengembangkan Berbagai Komponen Kecerdasan,  terj. Chrstine 
Suhana, (Yogyakarta:  Indek, 2004), hlm. 167-168. 

2Rini Hildayani, Psikologi Perkembangan Anak, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 
2013), hlm. 8.3.  

3Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT Remaja 
Rosadakarya, 2012), hlm. 101. 
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Seiring dengan perkembangan motorik anak, bagi anak usia pra sekolah 

(taman kanak-kanak) atau kelas-kelas rendah SD, tepat sekali diajarkan atau dilatih 

tentang hal-hal berikut ini: 

1. Dasar-dasar keterampilan untuk menulis (huruf arab dan latin) dan 
menggambar. 

2. Keterampilan berolahraga (seperti senam) atau menggunakan alat-alat 
olahraga. 

3. Gerakan-gerakan permainan,seperti meloncat, memanjat, dan berlari. 
4. Baris-berbaris secara sederhana untuk menanamkan kedisiplinan dan 

ketertiban. 
5. Gerakan-gerakan ibadah shalat.4 

 
Perkembangan fisik seseorang juga terjadi di dalam tubuhnya dengan 

perkembangan otot dan tulang. Adapun tahap perkembangan fisik/jasmani adalah 

sebagai berikut: 

1) Usia 3 tahun sudah mampu berjalan mundur, berjalan di atas jari kaki 
(berjinjit) dan berlari, mampu melempar dan menerima bola denagn kedua 
tangan yang diluruskan ke depan. 

2) Pada usia 3 – 4 tahun anak mulai mampu mengenal lingkaran, segi empat, 
segitiga, dan mencontoh berbagai bentuk. 

3) Gerakan anak prasekolah lebih terkendali dan terorganisir dalam pola-pola 
seperti menegakkan tubuh dalam posisi berdiri, tangan dapat berjuntai secara 
santai dan mampu melangkahkan tungkai kaki. Terbentuknya pola-pola 
tingkah laku ini memungkinkan anak untuk merespon dalam berbagai situasi. 
Saat anak mencapai tahapan prasekolah (3 – 6 tahun) ada ciri yang jelas 
berbeda antara usia bayi dan anak pra sekolah yaitu terletak dalam 
penampilan, proporsi tubuh, berat dan panjang badan, dan keterampilan yang 
mereka miliki. 

4) Usia 4 tahun anak-anak telah memiliki keterampilan yang lebih baik, mereka 
mmapu melambungkan bola, melompat dengan satu kaki, telah mampu 
menaiki tangga dengan kaki yang berganti-ganti. 

5) Pada usia 4 – 5 tahun mereka sudah mampu membuat gambar-gambar orang, 
bentuk gambar biasanya ditunjukkan dengan lingkaran yang besar yaitu 
kepala dan ditambahkan bulat kecil sebagai mata, hidung, mulut, dan telinga, 
kemudian ditarik garis-garis dengan maksud menggambar badan tangan dan 
kaki. 

                                                 
4Ibid., hlm. 105.  
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6) Pada usia 5 tahun mereka mampu berlari kencang dengan gaya seperti orang 
dewasa, mereka meloncat dengan mempertahankan keseimbangannya. 

7) Usia 5 tahun telah mampu melompat dengan mengangkat dua kaki sdekaligus 
belajar melompat tali. 

8) Usia 6 tahun diharapkan anak sudah mampu melempar dengan tujuan yang 
tepat dan mampu mengendarai sepeda roda dua. Anak laki-laki dan 
perempuan sama-sama dapat berlari kencang dan mampu melempar dengan 
sasaran yang tepat.5 

 
Seiring perkembangan fisik yang beranjak matang, Fase usia sekolah dasar (7-

12 tahun) ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, 

usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan 

dengan motorik, baik halus maupun kasar.6 

Perkembangan fisik-motorik anak merupakan perubahan jasmani dengan 

berkembangnya otot dan tulang. Perkembangan fisik-motorik anak merupakan salah 

satu aspek penunjang bagi kecerdasan anak yang tidak dapat diabaikan. Karena 

biasanya anak yang memiliki kemampuan fisik yang baik akan mudah menguasai 

keterampilan-keterampilan yang baru. 

B. Perkembangan Intelegensi (kecerdasan) 

Itelegensi merupakan salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual 

manusia. Itelegensi adalah bagian dari proses-proses kognitif pada urutan yang lebih 

tinggi. Secara umum itelegensi biasa disebut dengan kecerdasan.7 

Intelegensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaaan, melainkan sautu fiksi 

ilmiah untuk mendeskripsikan prilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan 
                                                 

5 Al-Anbari, Rahman.. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam.( Pasuruan: PT. Garoeda, 1988), 
hlm. 44. 

6Syamsu Yusuf & Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta :  Rajawali Pres, 
2013), hlm. 60.  

7Beni S. Ambarjaya, Psikologi Pendidikan & Pengajaran Teori & Praktik, ( Yogyakarta: 
CAPS, 2012), hlm. 22.  
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intelektual. Dalam mengartikan intelegensi (kecerdasan) ini, para ahli mempunyai 

pengertian yang beragam. Diantara pengertian intelegensi itu adalah sebagai berikut :8 

1. C.P Chaplin (1975) mengartikan intelegensi itu sebagai kemampuan 
menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan 
efektif. 

2. Anita E. Woolfolk (1995) mengemukakan bahwa menurut teori-teori lama, 
intelegensi itu meliputi tiga pengertian yaitu kemampuan untuk belajar, 
keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan kemampuan untuk beradaptasi 
dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Selanjutnya, Woolfolk 
mengeukakan intelegensi itu merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk 
memperoleh dan menggunakan kemampuan dalam rangka memecahkan 
masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. 
 

Pada masa usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual. Pada masa pra sekolah daya pikir masih bersifat imajinatif 

sedangkan pada usia sekolah dasar daya fikirnya telah berkembang ke arah berpikir 

konkret. 9 

Pada masa usia sekolah dasar perkembangan itelegensi berada pada tahap 

operasi konkret yang di tandai dengan kemampuan di antaranya: 

a. Mengklasifikasikan (menggelompokkan) benda-benda berdasarkan ciri yang 

sama. 

b. Menyusun atau mengasosiasikan (menghubungkan atau menghitung) angka-

angka atau bilangan. 

c. Memecahkan masalah yang sederhana.10 

Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar 
diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau 
daya nalarnya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuann, 
seperti membaca, menulis dan berhitung. Di samping itu, kepada anak juga 

                                                 
8 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Op.Cit, hlm. 107. 
9Ibid., hlm. 178. 
10 Syamsu Yusuf L.N & Nani M. Sugandhi,  Perkembangan Peserta Didik, Op.Cit., hlm. 61. 
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sudah dapat diberikan dasar-dasar pengetahuan yang terkait dengan kehidupan 
manusia, hewan, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya dan agama.11 
 

 Intelegensi merupakan kecerdasan. Secara psikologi kecerdasan tersebut dapat 

disesuaikan terhadap perkembangan umur anak. Para ahli mengartikan Intelegensi 

sebagai kemampuan anak. Pada masa sekolah dasar seharusnya anak sudah dapat 

mereaksi rangsangan dari lingkungan dengan cara mencari pemecahan masalah. 

C. Perkembangan Emosi 

Emosi adalah sebagai reaksi penilaian (positif atau negatif) yang kompleks 

dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar diri atau dari dalam 

dirinya sendiri. Emosi banyak sekali jenisnya. Sebagai perbandingan, dalam bahasa 

Inggris setidaknya ditemukan lebih dari 500 kata untuk menggambarkan emosi.12 

Sementara itu, secara etimologi (asal kata) ,emosi berasal dari bahasa Perancis 

emotion, yang berasal lagi dari emouvoir, ‘excite’,  yang berdasarkan kata Latin 

emovere. Dengan demikian, secara etimologi emosi berarti “bergerak keluar”.13 

Sedangkan perkembangan emosi pada usia sekolah, anak mulai menyadari 

bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima, atau tidak disenangi oleh 

orang lain. Oleh karena itu dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol 

ekspresi emosinya. Kemampuan mengkontrol emosi diperolehnya melalui peniruan 

dan latihan (pembiasaan).14 

                                                 
11Ibid., hlm. 61.  
12Sarlito W. Sarwono,  Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 124.  
13Ibid.,hlm. 125.  
14Syamsu Yusuf & Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik,  Op.,Cit., hlm. 63.  
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Menurut Utsman Najati, bahwa guru  menyediakan situasi yang  baik bagi  

perkembangan emosi anak, dan mendukung melalaui cara yang jelas yang dikenali 

anak seperti memberikan ganjaran pada siswa.15 

Emosi sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti 

pengamatan dan berfikir. 

2. Bersifat fluktuatif (tidak tetap). 

3. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera.16 

 Adapun karakteristik emosi terbagi menjadi dua yakni emosi stabil dan tidak 

stabil. Karakteristik emosi yang stabil (sehat) diantaranya: 

a. Menunjukan wajah yang ceria 
b. Mau bergaul dengan teman secara baik 
c. Bergairah dalam belajar 
d. Dapat berkonsentrasi dalam belajar 
e. Bersikap respek (menghargai) terhadap diri sendiri dan orang lain17 

 
Karakteristik emosi yang tidak stabil antara lain: 
 

1) Menunjukan wajah yang murung 
2) Mudah tersinggung 
3) Tidak mau bergaul dengan orang lain 
4) Suka marah-marah 
5) Suka mengganggu teman 
6) Tidak percaya diri18 

 

                                                 
15Utsman Najati, Belajar  EQ dan SQ dari  Sunnah Nabi, Pengantar: Ary Ginanjar Agustian, 

(Bandung: Hikmah, 2002), hlm. 166. 
16 Syamsu Yusuf, Op.Cit, hlm.116. 
17 Syamsu Yusuf & Nani M. Sugandhi, Op.Cit., hlm. 64.  
18 Ibid., hlm. 64. 
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 Emosi adalah kondisi kejiwaan yang bersifat psikis. Emosi merupakan faktor 

yang dominan yang mempengaruhi tingkah laku anak. Secara keseluruhan jika orang 

tua mengekspresikan emosi dengan stabil maka anak juga akan mengekspresikan 

emosinya secara stabil namun jika orang tua mengekspresikan emosinya dengan tidak 

sehat maka anak juga akan mengikuti untuk mengekspresikan emosinya dengan tidak 

sehat. 

 
D. Perkembangan Bahasa 

Secara umum bahasa didefinisikan sebagai rangkaian kata bermakna yang 

diatur dalam suatu tata bahasa.19 

Menurut Hulit dan Howard bahasa adalah ekspresi kemampuan manusia yang 

bersifat bawaan.20 

Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa setiap 

manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan 

nilai-nilai moral atau agama.21 

Dalam hal ini ada tiga pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa 
anak. Dua pandangan yang kontroversial dikemukakan oleh pakar dari 
Amerika, yaitu pandangan nativisme yang berpendapat bahwa penguasaan 
bahasa pada kanak-kanak bersifat alamiah (nature). Dan pandangan 
behaviorisme yang berpendapat bahawa penguasaan bahasa pada kanak-kanak 
bersifat “suapan” (nature). Pandangan ketiga muncul di Eropa dari Jean 
Piaget yang berpendapat bahwa penguasaan bahasa adalah kemampuan yang 
berasal dari pematangan kognitif, sehingga pandangannya disebut 
kognitivisme.22 

 

                                                 
19 Rini Hildayani, dkk. Op.Cit, hlm. 113. 
20 Ibid., hlm. 11.3. 
21 Ibid., hlm. 63.  
22 Sawaf Anyaman,  Executive EQ; Kecerdasan Emosional Dalam Kepemimpinan Dan 

Organisasi, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),  hlm. 29. 
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Menurut Petty dan Jensen ada empat faktor yang mempengaruhi 

perkembangan bahasa, yaaitu: 

1. Berbedanya cara bagaimana si anak mempelajari bahasa tersebut, 

2. Berbedanya jenis bahasa yang dipelajari anak, 

3. Berbedanya karakteristik kepribadian anak, dan 

4. Berbedanya lingkungan tempat proses pembelajaran bahasa itu terjadi.23 

Ada empat aspek bahasa yang penting dalam menghasilkan kemampuan 
bicara yang baik dan benar, yaitu fonologi, semantik, tata bahasa, dan 
pragmatik. Fonologi, yaitu pengetahuan tentang bunyi bahasa. Bagaimana 
keluarnya suara bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Semantik, yaitu 
pengetahuan tentang kata-kata dan artinya. Tata bahasa ialah peraturan yang 
digunakan untuk menggambarkan stuktur bahasa, bagaimana cara 
mengkombinasikan kata untuk membentuk kalimat yang baik. Dan pragmatik 
ialah syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa 
dalam komunikasi.24 

 
 Bahasa merupakan suatu hal yang dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang mungkin mendukung atau pun menghambat. Karena bahasa 

merupakan proses yang kompleks. 

Usia sekolah dasar merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan 

mengenal dan menguasai pembendaharaan kata. Pada awal masa ini, anak sudah 

menguasai sekitar 2.500 kata dan pada masa akhir (usia 11-12 tahun) telah menguasai 

sekitar 50.000 kata.25 

Ada pun fungsi bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain; 

menyatakan isi hati atau perasaan; memahami keterampilan mengelola informasi 

                                                 
23 Rini Hildayani, dkk. Op.Cit, hlm. 11.11. 
24 Ibid., hlm. 11.16. 
25 Syamsu Yusuf, Op.Cit, hlm. 179. 
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yang diterimanya; berfikir (menyatakan gagasan atau pendapat); mengembangkan 

kepribadiannya, seperti menyatakan sikap dan keyakinannya.26 

Dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang 

lain, anak sudah gemar membaca dan mendengarkan cerita yang bersifat kritis 

(tentang perjalanan/petualangan, atau riwayat kehidupan para tokoh pahlawan. Pada 

masa ini tingkat berfikir anak sudah lebih maju, dia lebih banyak menanyakan waktu 

dan soal akibat.27 

 Bahasa merupakan rangkaian kata-kata yang terekspresikan melalui bicara. 

Susunan kata-kata itu merupakan kalimat yang merupakan informasi atau alat 

komunikasi yang digunakan untuk saling berinteraksi, dengan menyatakan pendapat 

atau memperkenalkan diri. Pada perkembangan bahasa usia anak sekolah dasar anak 

sudah menguasai keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. 

E. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar menyesuaikan diri 

dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama.28 

Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam 

hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi: meleburkan 

diri menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama.29 

                                                 
26 Ibid, hlm. 180. 
27 Syamsu Yusuf L.N & Nani M. Sugandhi, Op.Cit., hlm.62. 
28 Ibid, hlm 180.  
29 Syamsu Yusuf & Nani M. Sugandhi, Op.Cit. ,hlm. 65. 
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Pada proses berikutnya perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh 

perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai 

aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehiduapan bermasyarakat serta 

mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-

norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua disebut 

sosialisai. 

Sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah 

perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota yang 

bertanggungjawab dan efektif. Perkembangan sosial anak usia sekolah dasar memiliki 

karakteristik khusus dalam berprilaku yang direalisasikan dalam bentuk tindakan-

tindakan tertentu mengidentifikasinya adalah sebagai berikut:30 

1. Pembangkangan (negativisme), yaitu bentuk tingkah laku melawan. 
2. Agresi (aggression), yaitu prilaku menyerang balik secara fisik (nonverbal) 

maupun kata-kata (verbal). 
3. Berselisih/bertengkar (quarreling), terjadi apabila seorang anak merasa 

tersinggung atau terganggu oleh sikap prilaku anak lain. 
4. Menggoda (teasing), yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. 
5. Persaingan (rivaly), yaitu keinginan melebihi orang lain dan selau didorong 

(distimulasi) oleh orang lain. 
6. Kerja sama (cooperation), yaitu sikap mau bekerjasama dengan kelompok. 
7. Tingkah laku berkuasa (ascendant behavior), yaitu sejenis tingkah laku untuk 

menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap “bussiness” 
8. Mementingakn diri sendiri (selfishness), yaitu sikap egoisentris dalam 

memenuhi interest atau keinginan. 
9. Simpati (sympathy), yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk 

menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerjasama 
dengannya. 

10. Konteks sosial dalam perkembangan. 
 
Pada usia 6-12 tahun anak pada perkembangan sosialnya mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat kepada diri sendiri (egosentris) 

                                                 
30 Al-Anbari Rahman, Op. Cit, hlm 60.  
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kepada sikap kerja sama (kooperatif) atau sosiosentris (mau memerhatikan 

kepentingan orang lain).31 

Perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan interaksi anak dengan orang 

lain, orang tua teman, saudara hingga masyarakat luas. Di mana anak menyatakan 

ekspresinya terhadap keberadaan orang lain. Berkat perkembangan sosial, anak dapat 

menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebaya maupun lingkungannya. 

 
F. Perkembangan Moral 

Istilah moral berasal dari kata Latin “mos” (moris), yang berarti adat istiadat, 

kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas 

merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan nilai-nilai atau 

prinsip-prinsip moral.32  

Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral 

kelompok sosial, yang dikembangakan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan 

konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota 

suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapakan 

dari seluruh anggota kelompok.33 

Di samping perilaku moral ada juga perilaku tak bermoral yaitu perilaku yang 

tidak sesuai dengan harapan sosial karena sikap tidak setuju dengan standar sosial 

yang berlaku atau kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri, serta perilaku 

                                                 
31 Syamsu Yusuf L.N & Nani M. Sugandhi, Op.Cit., hlm.66. 
32 Syamsu Yusuf, Op.Cit., hlm. 132. 
33 Al-Anbari Rahman, Op.Cit,. hlm. 57.  
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amoral atau nonmoral yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial karena 

ketidak acuhan atau pelanggaran terhadap standar kelompok sosial. 

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. 
Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama orang tua. 
Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, peran orang tua sangat 
penting terutama ketika anak masih kecil. Beberapa sikap orang tua yang 
perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak sebagai 
berikut :34 

 
a. Konsisten dalam mendidik anak 

Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam 
melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anak.  

b. Sikap orang tua dalam keluarga  
Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap 
ibu, atau sebaliknya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak yaitu 
melalui proses peniruan (imitasi). Sikap orang tua yang otoriter cenderung 
melahirkan sikap disiplin semu pada anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki 
oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dan 
konsisten. 

c. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut 
Orang tua merupakan panutan (teladan) bagi anak, termasuk disini panutan 
dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim 
yang religious dengan member bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada 
anak maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. 

d. Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma 
Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong maka mereka harus 
menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong. Apabila orang tua 
mengajarkan kepada anak agar berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, 
bertanggung jawab atau taat beragama tetapi orang tua sendiri 
menampilkan perilaku sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik 
pada dirinya, bahkan mungkin dia akan berperilaku seperti orang tuanya.35 
 

Tingkat dan tahap perkembangan moral yang dikenal yang sebagai berikut:36 

1) Pra Konvensional 
Pada tahap ini, anak mengenal baik-buruk, benar-salah suatu perbuatan, 
dari sudut konsekuensi (dampak/akibat) menyenangkan (ganjaran) atau 

                                                 
34 Syamsu Yusuf, Op.Cit., hlm. 133. 
35Ibid., hlm. 133.  
36 Ibid., hlm. 134-135.  
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menyakiti (hukuman) secara fisik, atau enak tidaknya akibat perbuatan 
yang diterima. 

2) Konvensional 
Pada tingkat ini, anak memandang perbuatan itu baik/benar, atau berharaga 
bagi dirinya apabila memenuhi harapan/persetujuan keluarga, kelompok, 
atau bangsa. Di sini berkembang sikap konformitas, loyalitas, atau 
penyesuaian diri terhadap keinginan kelompok, atau aturan sosial 
masyarakat. 

3) Pasca Konvensional 
Pada tingkat ini, ada usaha individu untuk mengartikan nilai-nilai prinsip-
prinsip moral yang dapat diterapkan atau dilaksanakan terlepas dari otoritas 
kelompok, pendukung, atau orang yang memegang/menganut prinsip-
prinsip moral tersebut. Juga terlepas apakah individu yang bersangkutan 
termasuk kelompok itu atau tidak. 

 
Fase-fase perkembangan moral pada anak antara lain: 

a) Fase Prasekolah (usia taman kanak-kanak) 

Anak usia prasekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 

tahun. Anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai laki-laki 

atau perempuan, dapat mengatur diri dalam buang air (toilet training), dan 

beberapa hal yang dianggap berbahaya (mencelakakan dirinya). Sedangkan 

untuk perkembangan moralnya adalah sebagai berikut :37 

Pada masa ini anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas 

terhadap kelompok sosialnya (orang tua, saudara dan teman sebaya). 

Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain (orang tua, saudara dan 

teman sebaya) anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana 

yang baik ataupun buruk. Berdasarkan pemahaman itu, maka pada masa ini 

anak harus dilatih dibiasakan mengenai bagaimana dia harus bertingkah 

laku (seperti mencuci tangan sebelum makan). 

                                                 
37Effendi Nur, Dinamika Pendidikan Anak; Pengembangan Emosional dan Potensi Anak, 

(Jakarta: Bina Ilmu,  2004), hlm. 74. 
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Pada saat mengenalkan konsep baik-buruk atau menanamkan disiplin 

pada anak orang tua atau guru hendaknya memberikan penjelasan tentang 

alasannya (seperti mengapa sebelum makan harus cuci tangan). Penanaman 

disiplin disertai dengan alasan diharapkan akan mengembangkan self 

control atau self discipline (kemampuan mengendalikan diri atau 

mendisiplinkan diri berdasarkan kesadaran sendiri) pada anak. Apabila 

penanaman disiplin ini tidak disertai penjelasan tentang alasannya atau 

bersifat doktriner biasanya akan melahirkan sikap disiplin buta, apalagi jika 

disertai dengan perlakuan kasar.  

Dalam rangka membimbing perkembangan moral anak pra sekolah ini, 

sebaiknya orang tua atau guru-guru TK, melakukan upaya berikut :38 

1) Memberikan contoh atau teladan yang baik dalam berperilaku atau 
bertutur kata. 

2) Menanamkan kedisiplinan kepada anak dalam berbagai aspek 
kehidupan seperti memelihara kebersihan atau kesehatan, tata krama. 

3) Mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral kepada anak baik 
melalui pemberian informasi atau melalui cerita, seperti tentang: 
riwayat orang-orang yang baik (para Nabi dan pahlawan). 
 

b) Fase Anak Sekolah (Usia Sekolah Dasar) 

Fase ini dimulai sejak anak-anak berusia 6-12 tahun atau sampai seksualnya 

matang. Pada mulanya mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi 

lambat laun anak akan memahaminya karena informasi yang diterima 

mengenai benar-salah atau baik-buruk akan menjadi pedoman tingkah 

lakunya kemdian hari. 39 

                                                 
38 Ibid, hlm. 70. 
39Ibid., hlm. 81. 
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Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan 
dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah 
memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak 
sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar-
salah atau baik-buruk. Misalnya, dia menilai bahwa perbuatan nakal, 
berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah 
atau buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil dan sikap hormat kepada orang 
tua dan guru merupakan sesuatu yang benar atau baik.40 

 Perkembangan moral merupakan penalaran adat atau kebiasaan. Sehingga 

anak dapat membedakan baik buruk dan benar salah tentang aturan atau nilai-nilai 

yang telah diajarkan terhadapnya. Penerimaan anak terhadap aturan atau nilai-nilai 

yang berlaku dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat itulah yang diartikan 

sebagai perkembangan moral. Dan pada usia sekolah dasar anak sudah dapat 

membedakan perilaku baik dan dpat diterima atau perilaku buruk yang tidak 

dibenarkan. 

G. Perkembangan Kesadaran Beragama 

Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan memiliki fitrah untuk mengakui 

kerububiyyahan Allah (Allah sebagai pencipta, pengatur dan pemberi rezeki). Ia lahir 

dalam memiliki celupan iman akan hal itu terhadap Allah SWT, berjalan di atas 

celupan awal yang telah diambil oleh Allah dari semua manusia ketika mereka semua 

masih berada di alam janin, di mana Allah SWT mempersaksikan kepada mereka 

hingga mereka menetapkan kerububiyyahan Allah SWT.41 

Allah SWT berfirman: 

                                                 
40 Syamsu Yusuf , Op.Cit., hlm. 182. 
41 Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hulaby, Dasar-Dasar Pembinaan Wawasan Anak 

Muslim,  hlm.33. 
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: 
"Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan)", (QS. Al-A‟raf: 172)42 

 
Fitrah keberagamaan tersebut mengandung kemungkinan untuk senantiasa 

terus berkembang. Sedangkan kualitas perkembangan tersebut tentunya sangat 

tergantung dengan pendidikan yang diterima oleh anak43. Sebagaimana yang 

diingatkan oleh Rasulullah SAW: 

لد  د  ال ي ل سلم:   ب صل هللاعلي  ل  ريرة رض هللاع : ق بي  ع 

سلم(. ر لبخ جس ... )ر ي صر  ي د   ب ي لفطرة ف  عل 

Artinya : “Abu Hurairah r.a. berkata : Nabi SAW telah bersabda : Tiada bayi yang 

dilahirkan melainkan lahir atas fitrah, maka ayah bundanya yang 

mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi... “ (HR. Bukhari, 

Muslim).44 

                                                 
42 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan, Op.Cit.,hlm.  
43 Zuhdiyah, Psikologi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2012), hlm. 156. 
44Muhammad Fuad „Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan, jilid 2. Terj. H. Salim Bahreisy, 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 10. 
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 Dari ayat dan juga hadits di atas menjelaskan bahwa anak telah memiliki 

fitrah keagamaan sehingga dalam perkembangan selanjutnya kedua orang tuannyalah 

yang berperan dalam mempengaruhi fitrah keagaam anak tersebut. 

Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir/ terasa dalam pikiran dan 

dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi, dapat dikatakan bahwa kesadaran 

beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama, sedangkan pengalaman agama 

adalah unsur perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh 

tindakan.45 

Dari kesadaran dan pengalaman agama tersebut akan muncul sikap 

keagamaan yang ditampilkan seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku 

sesuai dengan ketaatannya pada agama yang dianutnya. Sikap tersebut muncul karena 

konsestensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif yang 

merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan. Perasaan serta tindak 

keagamaan dalam diri seseorang. Hal ini menujukkan bahwa sikap keagamaan 

menyangkut dengan segala kejiwaan.  

Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang 

ada di lingkungannya. Dapat dikatakan seorang anak dilahirkan sudah memiliki fitrah 

keagamaan hanya belum berkembang dan harus dikembangkan oleh orang-orang 

yang berada di sekitarnya. 46 

                                                 
45 Syamsu Yusuf , Op.Cit., hlm. 85. 
46 Rohmalina Wahab, Op.Cit., hlm. 94.  
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Memperhatikan hal tersebut sesuai dengan kecerdasan, perkembangan jiwa 

beragama pada anak, maka dapatlah dibagi menjadi tiga tingkatan atau tiga bagian 

dari tahap perkembangan jiwa beragama pada anak.                                                   

Timbulnya rasa keadaran keagamaan pada anak dan perkembangan jiwa 

beragama pada anak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :47 

a. The Fairly Tale Stage ( Tingkat Dongeng ) 
Pada tahap ini anak yang berumur 3-6 tahun, konsep mengenai tuhan banyak 
dipengaruhi oleh pantasi dan emosi sehingga dalam menagnggapi agama, anak 
masih menggunakan konsep fantastis. Menurut Hanny yaitu konsep agama pada 
anak sangat sedikit dan tidak ada artinya sama sekali, untuk mendingengkan 
anak menjadi hal yang wajar karena mengatasi daya tingkat intelektual anak 
dalam konsep agama. 
 

b. The Realistis Stage (Tingkat Kenyataan) 
Tahap ini dimulai sejak usia masuk sekolah, ide-ide tentang Tuhan telah 
tercermin dalam konsep-konsep yang realistis. Dan biasanya muncul dari 
lembaga agama atau pengajaran orang dewasa. Melalui hal ini anak tertarik 
untuk melakukan pekerjaan seperti halnya orang dewasa, yang tidak terlepas 
dari bimbingan orang tua. 

 
c. The Individual Stage (Tingkat Individu) 

Konsep individual ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : 
1. Konsep Ketuhanan yang Konvensional 
2. Konsep Ketuhanan Yang Lebih Murni 
3. Konsep Tuhan yang bersifat Humanistik. 

  
 Senada dengan pendapat di atas Jalaluddin dalam Psikologi Agama juga 

berpendapat demikian bahwa tingkat perkembangan agama pada anak melalui tiga 

fase. Begitu pun dengan Zuhdiyah memiliki pendapat yang sama mengenai tingkat 

perkembangan agama pada anak, yakni: 

1) The Fairly Tale Stage (Fase Dongeng ) 

2) The Realistis Stage (Fase Kenyataan) 

                                                 
47 Ibid, hlm. 94-96. 
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3) The Individual Stage (Fase Individual)48 

Dari ke tiga pendapat di atas memiliki argumen yang sama jika tingkat 

perkembangan agama pada anak terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, tingkat 

dongeng pada tingkat pertama ini anak berumur 3-6 tahun mengenal konsep Tuhan 

sesuai dengan perkembangan intelektualnya yang menggunakan konsep fantasi dan 

dongeng. Kedua, tingkat kenyataan dimana anak usia 6 tahun sampai awal masa 

remaja mengenal konsep ketuhanan lebih secara realistis. Ketiga, tingkat individu 

merupakan tingkat kepekaan emosional tertinggi sesuai dengan tingkat 

perkembangan usia mereka. Sudah jelas dari pendapat di atas bahwasanya tingkat 

kesadaran keagamaan pada anak usia 6-12 tahun terdapat tingkat kanyataan (The 

Realistis Stage).  

 Kepercayaan anak pada usia ini, bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan 

tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan 

kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada 

anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat pengasih dan penyayangnya.49 

 Dalam hal ini orang tua harus memberikan suri tauladan dalam mengamalkan 

agama pada anak, agar dalam diri anak anak tumbuh sikap positif terhadap agama dan 

pada masa perkembangannya akan berkembang penuh masa kesadaran 

keagamaannya. 

                                                 
48Jalaluddin, Op.Cit., hlm. 66-67.  
49Syamsu Yusuf L.N & Nani M. Sugandhi, Op.Cit., hlm. 67-68.  


