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4. 

PERKEMBANGAN KOGNITIF  

PADA ANAK USIA DINI 

 

 

A. PENGANTAR 

Anak usia dini ialah anak dalam rentang usia 0-8 tahun yang 

memiliki kapasitas pertumbuhan dan perkembangan yang sangat 

pesat. Kapasitas ini dibarengi dengan kemampuan penyerapan 

informasi dan pengalaman baru yang sangat besar di awal 

kehidupannya. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas pertumbuhan otak 

anak yang berkembang mencapai 80% di usia dini dan 20% sisanya 

berkembang sampai pada masa kanak-kanak akhir (Papalia dkk, 

2009). Oleh karena itu dibutuhkan stimulus atau rangsangan yang 

tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pemberian 

stimulus yang tepat ini akan menjadi bekal anak-anak menjalani 

kehidupannya di masa yang akan datang. Bentuk-bentuk stimulus 

yang diberikan pada anak harus dengan cara-cara yang tepat dan 

sesuai dengan setiap aspek perkembangan anak. Salah satu aspek 

perkembangan yang perlu dioptimalkan adalah perkembangan kogntif. 

Menurut kamus besar Oxford, kognitif berasal dari kata 

cognition yang merujuk pada sikap mental atau proses untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, 

pengalaman dan perasaan. Seorang ahli Psikolog yang berasal dari 

Swiss yaitu Jean Piaget banyak memberikan pengaruh dalam dunia 

pendidikan berkaitan dengan perkembangan kognitif melalui teori 

besarnya tentang empat tahap perkembangan kognitif secara 

kualitatif. Piaget memandang bahwa anak merupakan seorang 

ilmuwan yang sedang menjelajah dan melakukan eksperimen untuk 

mencari jawaban atas dunianya (Atkinson dalam Khadijah, 2016). 
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Melalui penjelajahan tersebut, seorang anak sedang mengembangkan 

proses berpikirnya dengan merancang, mengingat, memahami dan 

mencari jalan keluar atas setiap hal yang ditemui. Melihat hal tersebut, 

sangatlah penting bagi kita sebagai orangtua, pendidik dan juga para 

pemerhati anak untuk turut serta membantu dalam mengembangkan 

aspek perkembangan kognitif anak sebagai bekal keberhasilannya di 

masa mendatang. Oleh karena itu kita perlu memahami tentang 

karakteristik, tahapan, tugas serta hal-hal apa saja yang mempenga-

ruhi perkembangan kognitif anak, sehingga kita dapat menentukan 

strategi untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak.  

 

B. PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK 

1. Pengertian Kognitif 

Menurut (Berk, 2006) kognitif berasal dari kata 

cognition yang berkaitan dengan proses mental yang mengacu 

pada proses mengetahui. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia dijelaskan bahwa kognitif merupakan suatu hal 

yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi yang 

berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris (Alwi, 2002). 

Kognitif berkaitan erat dengan kecerdasan yaitu kemampuan 

untuk mempelajari hal atau konsep baru serta keterampilan 

dalam menggunakan daya ingat dan menyelesaikan persoalan 

sederhana (Pudjiati & AlZena, 2011). Selanjutnya Monks dkk 

(2006) menyatakan bahwa kognisi merupakan sebuah 

pengertian yang luas tentang berpikir dan mengamati, dimana 

perilaku tersebut mengakibatkan seseorang memperoleh 

pengertian dan atau menggunakan pengertian tersebut. Bukan 

hanya itu, Neisser dalam (Solso, Maclin, & Maclin, 2008) juga 

menjelaskan bahwa cognition merupakan sebuah perolehan, 

penataan, penggunaan pengetahuan serta pemrosesan infor-

masi yang melibatkan sensorik yang dapat diubah, dikurangi, 

disimpan, dimaknai, digunakan dan bahkan diambil kembali.  



Perkembangan Kognitif pada Anak Usia Dini 

91 

Dalam sudut pandang perkembangan, kognitif mengacu 

pada hasil dari rangkaian tahap perkembangan yang dimulai 

sejak tahun-tahun awal pertumbuhan. Kognitif berkembang 

mengikuti pola yang teratur sejak masa bayi hingga dewasa 

dan akan mengalami penurunan pada masa lansia (Solso, 

Maclin, & Maclin, 2008). Meskipun demikian, kognitif tetap 

harus dikembangkan mengingat perubahan-perubahan yang 

terjadi kaitannya dengan kognisi ini tidak terjadi secara alami 

tetapi merupakan akibat dari proses pematangan atau 

kemunduran neurologis dan fisik individu, lingkungan 

keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan. Oleh 

karena itu menjadi penting untuk mengembangkan kognitif 

pada anak sejak dini, sehingga anak dapat memproses 

informasi yang masuk, menalar dan memecahkan masalah, 

mengembangkan kemampuan berpikir kompleks, serta 

menguasai pengetahuan yang lebih luas, sehingga anak dapat 

bersanding dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif Anak 

Berdasarkan sudut pandang dikotomi yaitu sifat dasar 

(nature) vs proses pengasuhan (nurture), beberapa psikolog 

berpandangan bahwa anak terlahir seperti kertas kosong 

(tabula rasa) sehingga anak terlepas dari kecenderungan 

bawaan dan perkembangan kognitifnya dipengaruhi oleh 

pengalaman-pengalaman hidupnya. Pendapat lain 

menyatakan bahwa anak terlahir dengan potensi fisik dan 

neurologis yang bersifat bawaan sehingga perkembangan 

kognitifnya merupakan hasil interaksi antara potensi bawaan 

tersebut dengan pengalaman lingkungan. Dalam hal ini 

penulis lebih menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif 

anak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor bawaan dan 

faktor lingkungan. 
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 Faktor bawaan 

Potensi fisik dan kapasitas neourologis bersifat 

bawaan berpengaruh besar terhadap perkembangan 

kognitif anak. Proses kognitif seperti persepsi, memori, 

pembayangan (imagery), bahasa, berpikir dan pemecahan 

masalah didasarkan pada struktur dan proses neurologis, 

termasuk didalamnya perkembangan otak (Solso, Maclin, & 

Maclin, 2008). Pertumbuhan otak baik sebelum kelahiran 

dan selama masa kanak-kanak sangat penting bagi seluruh 

aspek perkembangan baik fisik motorik, kognitif, dan 

emosi karena otak merupakan pusat berpikir dan pusat 

pengaturan. Berikut gambar perkembangan otak pada 

tahap prenatal: 

 

Gambar 4.1. Perkembangan Otak pada Tahap Prenatal 

Pada tahap awal perkembangannya, otak masih 

belum bertumbuh secara sempurna. Pada trimester kedua, 

korteks serebral mulai terdiferensiasi dari spinal cord. Pada 

bulan ketujuh lobus-lobus penting mulai terbentuk, dan 

pada bulan kesembilan lobus-lobus tersebut mulai dapat 

dibedakan. Meskipun demikian, persepsi, pemrosesan 

bahasa, proses berpikir dan memori masih dalam fase 
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embrionik, dan perkembangan kognitif belum sepenuhnya 

muncul hingga pertengahan bulan kedua puluh (Solso, 

Maclin, & Maclin, 2008).  

Otak memiliki volume 1.350 cc dan terdiri dari 100 

milyar sel saraf atau yang disebut neuron yang saling 

terhubung satu sama lain. Otak bertugas untuk mengatur 

dan mengkoordinir gerakan, emosi, perilaku, serta fungsi 

dasar tubuh lainnya seperti pernapasan, peredaran dan 

perilaku refleks (Wikipedia, 2018). Otak terdiri dari dua sel 

yaitu neuron dan glial. Neuron bertugas untuk mengirim 

dan menerima informasi, sedangkan glial bertugas untuk 

mendukung dan melindungi neuron. Di sisi lain, ada sinaps 

di dalam otak yang merupakan persimpangan antara dua 

neuron yang memungkinkan pengiriman pesan dari satu 

neuron ke neuron yang lain (Papalia dkk, 2009). Jumlah 

sinaps meningkat hingga sekitar usia 2 tahun dan 

selanjutnya melalui proses alamiah  jumlah sinaps menjadi 

berkurang sekitar 50 persen sementara dendrit semakin 

meluas dan menjadi kompleks Rosenzwieg & Bennet dalam 

(Solso, Maclin, & Maclin, 2008). Berikut gambar tentang 

perkembangan otak dan kepadatan sinaps yang 

mempengaruhi pertumbuhan otak, serta kemampuan 

perseptual dan kognitif anak. 

 

Gambar 4.2 Perkembangan Otak dan Kepadatan Sinaps 
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Setiap pengalaman atau informasi baru memung-

kinkan melibatkan perubahan-perubahan pada neuron dan 

sinaps. Perubahan yang terjadi di otak tersebut memung-

kinkan terjadinya proses berpikir yang lebih kompleks, 

rumit dan efisien. Oleh karena itu setiap bagian di dalam 

otak saling bekerjasama untuk memudahkan terjadinya 

proses berpikir dan berperilaku yang lebih rumit. 

 Faktor lingkungan  

Lingkungan juga turut mempengaruhi perkem-

bangan kognitif anak. Beberapa hasil penelitian dan 

percobaan pada tikus menunjukkan bahwa tikus yang 

mengalami isolasi sensorik tidak dapat hidup secara 

normal meskipun kebutuhan fisiknya terpenuhi. Ukuran 

otak juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini 

terbukti oleh penelitian yang dilakukan oleh Sing & Zingg 

pada tahun 1940 bahwa hewan peliharaan memiliki area 

korteks yang lebih kecil 10 sampai 20 persen daripada 

hewan yang hidup di alam liar. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Kamin pada tahun 1978, anak-anak angkat 

yang hidup dalam lingkungan yang baik mengalami 

peningkatan IQ sampai 5 poin, sedangkan anak-anak 

angkat yang hidup dalam lingkungan kurang baik tidak 

mengalami peningkatan taraf intelegensi dan kapasitas 

kognisi. Selain dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

lingkungan, tingkat kognitif atau taraf intelegensi juga 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan 

asupan nutrisi (Monty & Fidelis, 2006).  

3. Tahap Perkembangan Kognitif Anak 

Pada tahun 1920-an, Piaget mulai meneliti tentang 

perkembangan kognitif manusia melalui pengamatan pada anak-

anak dan dewasa.  
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Piaget mendeskripsikan konsep perkembangan kognitif 

individu melalui dua prinsip umum yaitu organisasi dan adaptasi 

yang terbagi menjadi empat proses yaitu skema, asimilasi, 

akomodasi, dan ekuilibrium.  

Organisasi merupakan sifat dasar struktur mental yang 

digunakan untuk memahami lingkungan. Dalam organisasi ini, 

Piaget menjelaskan bahwa proses berpikir memiliki tingkatan. 

Tingkat paling sederhana tentang proses berpikir disebut skema. 

Atau dengan kata lain, pengembangan kognitif dengan 

menggunakan kerangka atau struktur psikologis yang disebut 

skema (Monks dkk, 2006).  Skema dapat lebih dijelaskan sebagai 

konsep atau kerangka pikir individu yang digunakan untuk 

mengorganisasikan dan menginterpertasikan informasi yang 

masuk. Piaget menekankan bahwa skema difokuskan pada 

bagaimana anak mengorganisasi dan memahami pengalaman 

mereka ketika berinteraksi dengan lingkungan atau dunianya. 

Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun 

fisik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui sesuatu. 

Sebagai contoh, pada bayi yang baru lahir melakukan kegiatan 

menghisap, menggenggam, dan melihat merupakan skema yang 

digunakan sebagai strategi kognitif untuk memahami dunianya. 

Oleh karena itu, Piaget berpandangan bahwa skema mencakup 

baik kategori pengetahuan maupun proses perolehan pengetahuan 

tentang sesuatu. Skema sederhana dapat dicontohkan seperti anak 

yang memiliki skema tentang burung, apabila pengalaman awal 

anak tentang burung adalah jenis burung pipit, ada kemungkinan 

anak tersebut beranggapan bahwa burung itu bisa terbang, 

bentuknya kecil dan bersuara cicit.  
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Gambar 4.3 Proses Skema 

Prinsip berikutnya adalah adaptasi yang mencakup dua proses 

yaitu asimiasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses 

pemerolehan informasi dari luar dan pengasimilasiannya dengan 

pengetahuan kita sebelumnya (Solso, Maclin, & Maclin, 2008). 

Selain itu dapat dijelaskan juag bahwa asimilasi merujuk pada 

suatu proses penyesuaian untuk menambahkan informasi baru ke 

dalam skema yang telah ada. Proses ini bersifat subjektif karena 

individu akan cenderung memodifikasi atau mengubah 

pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar dapat masuk 

ke dalam skema yang telah ada sebelumnya (Monks dkk, 2006; 

Santrock, 2002). Berdasarkan contoh di atas, ketika seorang anak 

melihat burung pipit dan memberinya label atau memberi nama 

“burung” pada binatang yang disebut pipit itu merupakan contoh 

proses mengasimilasi bintang itu pada skema tentang burung 

dalam pikiran si anak. Sehingga ketika anak tersebut melihat ada 

binatang bentuknya kecil, memiliki paruh, bisa terbang dan 

bersuara cicit, maka ia mengasimilasi binatang tersebut sebagai 

burung. 
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Gambar 4.4 Contoh Proses Asimilasi 

Kemudian, pengembangan kognitif juga membutuhkan proses 

akomodasi yaitu suatu bentuk penyesuaian lain yang melibatkan 

penggantian atau pengubahan skema sebelumnya akibat adanya 

informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang telah ada 

(Monks dkk, 2006). Dalam proses akomodasi ini terdapat pula 

pemunculan skema yang baru sama sekali berbeda dengan skema 

sebelumnya. Dalam contoh di atas, si anak melihat burung unta 

dengan karakteristik besar, lehernya panjang, berparuh panjang, 

memiliki sayap tetap tidak bisa terbang, maka ia akan mengubah 

skemanya tentang burung yang sebelum hanya memberinya label 

“burung” pada pipit, maka sekarang si anak menambah informasi 

tentang “burung” berdasarkan pengalaman barunya. Hal ini 

merupakan contoh mengakomodasi binatang itu pada skema 

burung si anak. Melalui proses kedua penyesuaian tersebut sistem 

kognisi seorang individu berubah dan berkembang sehingga dapat 

meningkat dari satu tahap ketahap di atasnya. 
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Gambar 4.5 Contoh Proses Akomodasi 

Proses penyesuaian tersebut dilakukan secara individu karena 

ia ingin mencapai keadaan terakhir dalam proses ini yaitu proses 

ekuilibrium yang merupakan keadaan seimbang antara struktur 

kognisi dan pengalamannya di lingkungan. Seorang individu akan 

selalu berupaya agar keadaan seimbang tersebut selalu tercapai 

dengan menggunakan kedua proses penyesuaian tersebut. Jadi, 

kemampuan kognisi anak berkembang bukan karena hanya 

menerima pengetahuan dari luar secara pasif tetapi anak tersebut 

secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya (Khadijah, 2016).  

 

Gambar 4.6 Contoh Proses Ekuilibrium 
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Selanjutnya Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif 

dibagi ke dalam empat tahap yang secara kualitatif berbeda dan 

masing-masing memiliki karakteristik tersendiri di tiap 

tahapannya, yaitu tahap sensorimotor, praoperasional, operasional 

konkret, dan operasional formal. Akan tetapi penulis fokus pada 

tiga tahap saja mengingat batasan usia anak yang dibahasa dalam 

makalah ini. Berikut penjelasan tentang tahap perkembangan 

kognitif menurut Piaget: 

 Tahap perkembangan sensorimotor (usia 0-2 tahun) 

Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan 

mengoordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka (seperti 

melihat dan mendengar) dengan gerakan motor (otot) mereka 

(dengan cara menggapai, menyentuh) dan oleh karena itu disebut 

dengan sensorimotor (Santrock, 2002; Khadijah, 2016). Dan para 

ahli di bidang psikologi kognitif meyakini bahwa proses 

perkembangan kognitif dimulai sejak lahir yang merupakan 

modal dalam mengembangkan keterampilan motorik dan 

kemampuan sensorinya (Khadijah, 2016). Berikut tahap 

sensorimotor ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai 

berikut: 

- Segala tindakannya masih bersifat naluriah, 

- Aktifitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman 

indera, 

- Individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman, 

tetapi belum untuk mengkategorikan pengalaman itu, 

- Individu mulai belajar menangani obyek-obyek konkrit 

melalui skema-skema sensorimotor. 

Lebih lanjut Piaget (dalam Papalia, 2009) berpendapat bahwa 

tahapan terbagi kedalam enam sub-tahapan yang bergerak dari satu ke 

yang berikutnya sejalan dengan skema, yaitu: 
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Tabel 4.1 Enam Subtahap Sensorimotor Perkembangan Kognitif Piaget 

diambil dari (Santrock, 2002) 

Subtahap Deskripsi Contoh Tingkah Laku 

Penggunaan 

refleks 

(0 – 1 bulan) 

Bayi melatih refleks bawaan 

mereka dan mendapatkan 

kontrol dalam menggunakan-

nya. Mereka tidak mengoor-

dinasikan informasi dari 

pancaindranya. Mereka tidak 

menggenggam objek yang 

mereka sedang lihat. 

Dorri mulai mengisap 

ketika payudara ibunya 

di mulutnya 

Reaksi sirkuler 

primer 

(1 – 4 bulan) 

Bayi mengulang-ulang 

tingkah laku menyenangkan 

yang pertama kali terjadi 

kebetulan (seperti mengisap). 

Berbagai aktivitas berfokus 

pada tubuh bayi dan bukan 

pada pengaruh dari tingkah 

laku terhadap lingkungan. 

Bayi memperoleh adaptasi 

pertama; yaitu, mereka 

mengisap berbagai objek. 

Mereka mulai mengoordinasi 

informasi sensori dan 

menggenggam objek. 

Ketika diberi botol, 

Dylan, yang biasanya 

disusui, dapat 

menyesuaikan dirinya 

mengisap puting karet. 

Reaksi sirkuler 

sekunder 

(4 – 8 bulan) 

Bayi makin tertarik pada 

lingkungan; mereka 

mengulang-ulang tindakan 

yang memberikan hasil yang 

menarik (seperti menggun-

cang giring-giring) dan 

memperpanjang pengalaman 

yang menyenangkan. 

Berbagai tindakan disengaja 

tapi belum bertujuan. 

Alejandro 

menumpahkan butir-

butir sereal kering dari 

nampan bangku 

tingginya satu demi satu 

dan melihat masing-

masing butir jatuh ke 

lantai. 
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Subtahap Deskripsi Contoh Tingkah Laku 

Koordinasi  

skema sekunder 

(8 – 12 bulan) 

Tingkah laku mulai disengaja 

dan bertujuan sejalan dengan 

bayi mengoordinasikan skema 

telah dipelajari (seperti 

menatap dan menguncang 

giring-giring) dan menggu-

nakan tingkah laku yang telah 

dipelajari untuk mendapatkan 

tujuan mereka (seperti 

merangkak ke ujung ruangan 

untuk mendapatkan mainan 

yang diinginkan). Mereka 

dapat mengantisipasi 

berbagai kejadian. 

Anica menekan tombol 

buku nursery rhyme 

musikalnya, dan 

“Twinkle, twinkle, Little 

Star” terputar. Ia 

menekan tombol ini 

berkali-kali, memilih 

tombol tersebut 

dibanding tombol yang 

membunyikan musik 

lain. 

Reaksi sirkular 

tersier 

(12 – 18) 

Anak menunjukkan rasa ingin 

tahu dan bereksperimen; 

dengan penuh tujuan 

memvariasikan tindakan 

mereka untuk melihat 

hasilnya (contohnya, 

mengguncangkan giring-

giring yang berbeda untuk 

mendengarkan suara 

mereka). Mereka secara aktif 

menjelajah dunia mereka 

untuk menentukan hal baru 

tentang objek, kejadian, atau 

situasi. Mereka mencoba 

berbagai aktivitas baru dan 

menerapkan trial-and-error 

untuk memecahkan masalah. 

Kakak perempuan Bjorn 

memegang buku Bjorn 

dari luar keranjang 

tempat tidur, dan Bjorn 

berusaha meraihnya. 

Usaha pertamanya 

mengambil buku ke 

dalam keranjang 

tidurnya gagal karena 

bukunya terlalu lebar 

untuk menyelip di 

antara bar vertikal 

tempat tidurnya. 

Segera, Bjorn ke 

samping dan 

memeluknya, senang 

dengan 

keberhasilannya. 

Kombinasi 

mental 

(18 – 24 bulan) 

Karena anak dapat 

merepresentasikan secara 

mental berbagai kejadian, 

Jenny bermain dengan 

mainan kotaknya, 

mencari dengan cermat 
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Subtahap Deskripsi Contoh Tingkah Laku 

mereka tidak lagi menerap-

kan trial-and-error untuk 

memecahkan masalah. 

Pikiran simbois memungkin-

kan anak untuk mulai 

berpikir tentan terhadap 

berbagai kejadian dan 

mengantisipasi konsekuen-

sinya tanpa selalu meng-

hasilkan tindakan. Anak 

mulai mendemonstrasikan 

insight. Mereka dapat 

menggunakan simbol, 

seperti isyarat dan kata, dan 

dapat berpura-pura. 

lubang yang tepat untuk 

tiap bentuk sebelum 

mencoba dan berhasil. 

 

 Tahap perkembangan praoperasional (usia 2-7 tahun) 

Tahapan ini merupakan tahap pemikiran yang lebih 

simbolis dibandingkan tahap sensorimotor tetapi tahap lebih 

bersifat egosentris dan intuitif daripada logis. Tahap 

praoperasional dapat dibagi lagi menjadi dua sub tahap, yaitu 

fungsi simbolis dan pemikiran intuitif.  

Subtahap fungsi simbolis terjadi kira-kira antara usia dua 

sampai empat tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara 

mental mulai bisa merepresentasikan objek yang tak hadir. Ini 

memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi 

dimensi baru. Penggunaan bahasa yang mulai berkembang 

dan kemunculan sikap bermain adalah contoh lain dari 

peningkatan pemikiran simbolis dalam subtahap ini. Anak 

kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, awan 

dan banyak benda lain dari dunia ini. Mungkin karena anak 

kecil tidak begitu peduli pada realitas, gambar mereka tampak 
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aneh dan tampak khayal. Dalam imajinasi mereka, matahari 

warnanya biru, langit berwarna hijau dan mobil melayang di 

awan. Seiring dengan bertambahnya usia dan penyerapan 

informasi baru, maka di usia sekolah dasar, lukisan anak 

menjadi semakin realistis, rapi dan persis dengan objek yang 

digambarnya. Matahari berwarna kuning, langit berwarna 

biru dan mobil berada di jalanan. Meskipun anak kecil 

membuat kemajuan di subtahap ini, pemikiran praoperasional 

masih mengandung dua keterbatasan: egosentrisme dan 

animisme. Egosentrisme adalah ketidak mampuan untuk 

membedakan antara perspektif milik sendiri dengan 

perspektif orang lain. Sebagai contoh percakapan antara Nadia 

(4 tahun) yang berada di rumah dengan papanya yang berada 

di kantor sangat menunjukkan pemikiran egosentris, sebagai 

berikut: 

Papa: Diana, Mama ada di rumah?  

Mary: (diam tetapi mengangguk kepala) 

Papa: Diana, apa papa bisa bicara dengan Mama?  

Mary: (mengangguk lagi tetapi tetap diam) 

Jawaban Diana bersifat egosentris karena ia belum dapat 

mempertimbangkan perspektif papanya, Diana tidak 

menyadari bahwa ayahnya tidak dapat melihat dirinya ketika 

menganggukkan kepala.  

Di sisi lain, sub tahap fungsi simbolis ini ditandai dengan 

pemikiran animisme juga merupakan ciri dari pemikiran 

praoperasional. Animisme adalah kepercayaan bahwa objek 

tak bernyawa punya “kehidupan” dan bisa bergerak. Seorang 

anak mungkin menunjukkan animisme ini dengan 

mengatakan,”pohon itu mendorong daun dan membuatnya 

jatuh ke tanah”.  
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Subtahap pemikiran intuitif adalah subtahap kedua dalam 

pemikiran praoperasional, dimulai sekitar usia empat tahun 

dan berlangsung sampai usia tujuh tahun. Pada subtahap ini, 

anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu 

dari semua pertanyaan. Piaget menyebut tahap ini sebagai 

intuitif karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap 

pengetahuan dan pemahaman mereka, tetapi tidak menyadari 

bagaimana mereka bisa mengetahui apa yang bisa mereka 

ketahui. Artinya mereka mengatakan bahwa mereka tahu 

sesuatu tetapi mereka mengetahuinya tanpa menggunakan 

pemikiran rasional. Sebagai contoh dalam pengelompokan 

objek atau benda, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 Contoh Tahap Pemikiran Intuitif 

Selain itu, anak pada tahap praoperasional ini juga masih 

memiliki pemikiran centration yaitu pemfokusan (pemusatan) 

perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan 

karakteristik lainnya. Sebagai contoh, ketika sebuah gelas 

tinggi ramping dan sebuah gelas pendek lebar diisi air yang 

sama banyaknya. Anak ditanya apakah air dalam dua gelas 

tadi sama banyaknya. Anak kebanyakan akan menjawab lebih 

banyak air di gelas ramping tinggi, karena gelasnya lebih 

tinggi.  
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Dalam teori Piaget, operasi adalah representasi mental 

yang dapat di balik (reversible). Akan tetapi anak di tahap 

praoperasional belum dapat melakukan operasi pembalikan. 

Sebagai contoh, anak kecil mungkin tahu bahwa 4+2=6, tetapi 

ia tidak tahu kebalikannya, yakni 6-2=4 adalah benar. Atau 

misalnya terjadi percakapan demikian: 

Guru: Indra, kamu punya saudara?  Iya 

Guru: Siapa nama saudaramu?   Nanda 

Guru: Apakah Nanda punya saudara?  Tidak 

Sebagaimana penjelasan di atas, adapun tahap 

praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol 

sebagai berikut: 

 Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasi-

kan berbagai informasi, 

  Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan 

dalam menyatakan ide-ide, 

 Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat 

dalam suatu pristiwa konkrit, meskipun logika hubungan 

sebab akibat belum tepat, 

 Cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai 

oleh perilaku berikut ini: 

o Berpikir imajinatif 

o Berbahasa egosentris 

o Memiliki ke“aku”an yang tinggi 

o Menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi 

o Perkembangan  bahasa mulai pesat 

Berikut tabel kemajuan kognitif dan ketidakmatangan kognitif selama 

masa kanak-kanak usia 2-7 tahun yang dapat memberikan gambaran 

pada kita tentang perkembangan kognitif anak. 
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Tabel 4.2. Kemajuan-Kemajuan Kognitif Selama Masa Kanak-Kanak 

Awal (Tahap Praoperasional) 

diambil dari (Santrock, 2002) 

Kemajuan Signifikansi Contoh 

Penggunaan 

simbol-simbol 

Anak-anak tidak perlu 

melakukan kontak 

sensorimotorik dengan 

sebuah benda, orang, 

atau kejadian untuk 

memikirkan hal tersebut. 

Anak dapat 

membayangkan bahwa 

benda atau orang 

memiliki properti-

properti selain dari yang 

sebenarnya mereka 

miliki. 

Simon menanyakan kepada 

ibunya mengenai gajah 

yang pernah mereka lihat 

ketika pergi menonton 

sirkus beberapa bulan lalu. 

Ralf berpura-pura bahwa 

sepotong apel adalah 

sebuah penyedot debu yang 

“menderu” di atas meja 

makan. 

Pemahaman 

identitas 

Anak menyadari bahwa 

perubahan artifisial tidak 

akan mengubah sifat 

suatu hal. 

Antonio tahu bahwa 

meskipun gurunya 

berpakaian sebagai seorang 

bajak laut, di balik kostum 

itu gurunya masih ada. 

Pemahaman 

sebab-akibat 

Anak menyadari bahwa 

kejadian memiliki 

penyebab. 

Ketika melihat ada bola 

yang menggelinding dari 

balik dinding, Aneko 

mencari orang yang 

menendang bola tersebut di 

balik dinding. 

Kemampuan 

mengklasifikasi-

kan 

Anak dapat 

mengorganisasikan 

benda-benda, orang, dan 

kejadian dalam kategori 

yang bermakna. 

Rosa memilah-milah biki 

cemara yang ia kumpulkan 

ketika berjalan-jalan sesuai 

dengan ukurannya “besar” 

dan “kecil”. 

Pemahaman 

terhadap angka 

Anak dapat menghitung 

dan menangani 

Lindsay membagikan 

beberapa permen dengan 
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Tabel 4,3 Aspek-Aspek Ketidakmatangan pemikiran Praoperasional  

(Menurut Piaget) 

diambil dari (Santrock, 2002) 

Keterbatasan Deskripsi Contoh 

Centration: 

Ketidakmampuan 

untuk decenter 

Anak hanya berfokus 

pada satu aspek dari 

situasi dan 

mengabaikan aspek-

aspek lainnya. 

Timothy menggoda adiknya 

dengan mengata-kan 

bahwa ia memiliki jus yang 

lebih banyak karena jusnya 

dituang ke dalam gelas 

yang kurus dan tinggi 

sementara jus adiknya 

dituang ke dalam gelas 

yang pendek dan lebar. 

kuantitas. temannya, menghitung 

untuk memastikan bahwa 

masing-masing temannya 

mendapatkan jumlah yang 

sama. 

Empati  Anak mulai lebih bisa 

untuk membayangkan 

apa yang dirasakan oleh 

orang lain. 

Emilio berusaha menghibur 

temannya ketika ia melihat 

temannya itu sedang sedih. 

Teori tentang 

pikiran 

Anak menjadi lebih sadar 

mengenai aktivitas 

mental dan fungsi dari 

pikiran. 

Bianca ingin menyimpan 

kue untuk dirinya sendiri 

sehingga ia 

menyembunyikan kuenya 

dari kakaknya di kotak 

pasta. Ia tahu bahwa 

kuenya akan aman karena 

kakaknya tidak akan 

mencari kue di tempat di 

mana ia tidak 

mengharapkan akan 

menemukan kue itu. 
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Keterbatasan Deskripsi Contoh 

Irreversabilitas Anak gagal dalam 

memahami bahwa 

beberapa operasi dapat 

dibalik, dikembalikan ke 

dalam keadaan semula. 

Timothy tidak menyadari 

bahwa jus dalam setiap 

gelas bisa dituang kembali 

ke dalam kotak asalnya, 

menyanggah klaimnya 

bahwa ia mendapatkan 

lebih banyak dari adiknya. 

Fokus pada 

keadaan daripada 

transformasi 

Anak gagal dalam 

memahami signifikansi 

transformasi di antara 

beberapa keadaan. 

Dalam tugas konservasi, 

Timothy tidak memahami 

bahwa mengubah bentuk 

zat cair (menuangkan dari 

satu wadah ke wadah yang 

lain) tidak mengubah 

jumlahnya 

Penalaran 

transduktif 

Anak tidak dapat 

menggunakan penalaran 

deduktif ataupun 

induktif; tetapi mereka 

melompat dari satu 

partikular lain dan 

melihat sebuah kausal  

meskipun pada 

kenyataanya tidak ada 

Sarah bersikap kasar 

kepada saudaranya. 

Kemudian saudaranya 

jatuh sakit. Sarah menyim-

pulkan bahwa ia menye-

babkan saudaranya sakit. 

Egosentrisme Anak mengasumsikan 

bahwa semua orang lain 

berpikir, mempersepsi, 

dan merasa hal yang 

sama dengan mereka. 

Kara tidak menyadari 

bahwa ia perlu membalik 

buku yang dipegangnya 

sehingga ayahn ya bisa 

melihat gambar yang ia 

tanyakan. Ia bahkan meme-

gang buku tersebut tepat di 

depannya, sehingga hanya 

ia yang bisa melihat gambar 

tersebut. 

Animisme  Anak mengatribusikan 

kehidupan pada benda-

Amanda mengatakan 

bahwa pagi ingin muncul 
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Keterbatasan Deskripsi Contoh 

benda mati. tetapi malam berkata  

“Aku tidak akan pergi!” 

Ketidakmampuan 

membedakan 

tampilan luar 

dengan relaitas 

Anak bingung mengenai 

apa yang nyata melalui 

tampilan luar. 

Courtney bingung ketika 

melihat gabus yang 

dibentuk mirip batu. Ia 

menyatakan bahwa itu 

kelihatan seperti batu, dan 

itu memang benar-benar 

batu. 

 Tahap perkembangan operasional konkret (usia 7-11 

tahun) 

Menurut Piaget, anak dalam tahap ini bisa menggunakan 

berbagai operasi mental seperti penalaran, memecahkan 

massalah konkret (nyata). Tahap operasional konkret ini 

ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu 

dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana 

kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu 

belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya 

sudah nampak sistematis dan logis. Dalam memahami konsep, 

individu sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. 

Artinya mudah memahami konsep kalau pengertian konsep 

itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan 

dengan konsep tersebut (Asrori, 2003) 

Di sisi lain, Piaget dalam (Yuliani, 2009) menjelaskan 

setidaknya ada empat kemampuan dasar yang perlu 

dirangsang pada anak pada tahap operasional, yaitu: 

- kemampuan transformasi: yaitu perubahan bentuk dapat 

dikenalkan pada anak lewat eksperimen sederhana, 

misalnya meniupkan balon, menuangkan air kedalam gelas 

yang berbeda, merubah benda lunak menjadi berbagai 

bentuk, dan lain-lain. 
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- kemampuan reversibility; yaitu cara berfikir alternatif atau 

bolak balik, misalnya dengan sebuah gambar anak diajak 

untuk mencari jalan keluar dari sebuah jalan yang banyak 

liku-likunya, atau anak diminta mengurutkan angka dari 

kecil ke yang lebih besar dan kemudian kembali dari angka 

yang besar ke yang lebih kecil. 

- kemampuan klasifikasi; yaitu anak diajak untuk melakukan 

klasifikasi berdasarkan jenis, bentuk, warna, ukuran dan 

lain-lain, kemampuan klasifikasi ini ada tiga ialah klasifikasi 

tunggal, ganda dan jamak. Tunggal misalnya hanya 

berdasarkan satu aspek misalnya warna saja. Ganda sudah 

dua aspek, misalnya warna dan bentuk, sedangkan jamak 

sudah dengan banyak aspek, misalnya warna, bentuk dan 

bahan dasarnya. Hal penting dari latihan ini adalah pada 

kemampuan berfikir logis. 

- kemampuan hubungan asimetris: yaitu tidak semua 

klasifikasi didasarkan atas kesamaan, tetapi juga bisa atas 

dasar perbedaan. Misalnya besar, kecil, panjang, pendek, 

tinggi dan rendah, anak dapat dilatih menyususn balok 

secara urut dari yang besar sampai yang kecil atau dari yang 

panjang sampai kepada yang pendek.  

Tabel 4.4. Berbagai Kemajuan di dalam Kemampuan Kognitif Terpilih 

Selama Masa Kanak-Kanak Tengah (Operasional Konkret) 

diambil dari (Santrock, 2002) 

Kemampuan Contoh 

Spasial Daniel dapat menggunakan peta atu model dalam 

membantunya mencari objek tersembunyi dan dapat 

memberikan arah untuk menemukan objek kepada 

orang lain. Ia dapat mengetahui jalan menuju dan 

dari sekolah, dapat memperkirakan jarak, dan dapat 

menilai berapa lama waktu yang diperlukan baginya 

untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. 



Perkembangan Kognitif pada Anak Usia Dini 

111 

Sebab-akibat Douglas mengetahui atribut fisik suatu objek pada 

tiap sisi timbangan yang akan memengaruhi hasil 

(misalnya, jumlah objek penting, tetapi warna tidak). 

Ia belum mengetahui faktor-faktor spasial, seperti 

posisi atau penempatan objek, yang membuat 

perbedaan. 

Pengelompokan Elena dapat memilih objek menjadi kelompok-

kelompok, seperti bentuk, warna, atau keduanya. Ia 

mengetahui bahwa suatu subkelas (mawar) memiliki 

anggota yang lebih sedikit dibandingkan kelas di 

mana ia menjadi bagiannya (bunga). 

Penyimpulan 

seriasi dan 

transitif 

Catherine dapat menyusun sekelompok tongkat 

dalam urutan, dari yang paling pendek sampai yang 

paling panjang, dan dapat memasukkan tongkat 

berukuran sedangf ke tempat yang tepat. Ia 

mengetahui jika satu tongkat lebih panjang dari 

tongkat kedua, dan tongkat kedua lebih panjang dari 

tongkat ketiga, maka tongkat pertama lebih panjang 

dari tongkat ketiga. 

Penalaran 

induktif dan 

deduktif 

Dominic dapat memecahkan masalah induktif dan 

deduktif dan mengetahui bahwa kesimpulan induktif 

(berdasarkan premis partikular) kurang pasti 

dibandingkan kesimpulan deduktif (berdasarkan 

premis umum). 

Konservasi  Felipe, pada usia 7 tahun, mengetahui bahwa jika 

sebuah bola tanah liat dibentuk menjadi sosis, maka 

jumlahnya masih sama (konversi substansi). Pada 

usia 9 tahun, ia mengetahui bahwa bola dan sosis 

memiliki berat yang sama. Tidak sampai remaja awal 

ia akan memahami bahwa mereka memindahkan 

jumlah cairan yang sama jika dituang pada sebuah 

gelas air. 

Angka dan 

matematika 

Kevin dapat menghitung di dalam pikirannya, dapat 

menambah dengan menghitung dari angka yang 

lebih kecil, dan dapat memecahkan cerita sederhana. 
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Berikut penjelasan secara garis besar tentang tahap perkembangan 

kognitif menurut Piaget dan karakteristiknya 

Tabel 4.5 Karakteristik Tahap Perkembangan Kognitif menurut Jean 

Piaget 

Tahapan Retang Usia Karakteristik 

Sensori 

motorik 

0-2 tahun Dunianya terbatas pada saat sekarang 

dan disini 

Belum mengenal Bahasa, belum 

memiliki pikiran pada masa-masa 

awal 

Belum mampu memahami realitas 

objektif 

Pra 

operasional 

2-7 tahun Pikirannya bersifat egosentris 

Pemikirannya didominasi oleh 

persepsi  

Intuisinya lebih mendominasi 

daripada pikiran logisnya  

Belum memiliki kemampuan 

konservasi 

Operasional 

konkret 

7-11 tahun Kemampuan konservasi 

Kemampuan mengklasifikasikan dan 

menghubungkan  

Pemahaman tentang angka 

Berpikir konkret 

Perkembangan pikiran tentang 

reversibilitas 

 

C. METODE PENGEMBANGAN KOGNITIF ANAK 

1. Beberapa macam metode pengembangan kognitif bagi anak 

usia dini, antara lain: 

a. Metode bermain 

b. Metode Karya Wisata 

c. Metode Tanya Jawab 
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d. Metode Demonstrasi 

e. Metode Bercerita 

f. Metode Eksperimen 

g. Metode Pemberian Tugas 

h. Metode Mengucapkan Syair / Bernyanyi 

i. Metode Sosio Drama 

2. Beberapa contoh media yang dapat digunakan dalam 

kegiatan bermain dalam rangka mengembangkan kognitif 

anak usia dini, antara lain: 

a. Balok/kotak bangunan  

Balok atau kotak bangunan fungsinya yaitu memperkenalkan 

kepada anak berbagai bentuk kotak bangunan yang bisa 

mereka lihat sehari-hari. 

b. Kotak-kotak huruf  

Kotak-kotak huruf fungsinya yaitu untuk menarik minat baca 

dan menyusun huruf dalam kata yang bermakna. 

c. Papan pengenal warna 

d. Papan planel 

Papan planel berfungsi memperkenalkan konsep bilangan, 

dan bercerita dengan papan planel. 

e. Papan Geometris 

Papan geometris berfungsi mengenalkan bentuk-bentuk 

geometris. Kotak pos Kotak pos berfungsi membandingkan 

bentuk-bentuk geometris. 

f. Boneka 

Boneka berfungsi untuk alat peraga dalam bermain 

sandiwara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. 
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g. Loto 

Loto berfungsi untuk mengembangkan imajinasi anak.  

h. Domino benda yang sama atau kepingan gambar  

Domino benda yang sama atau kepingan gambar berfungsi 

bagi guru untuk memperlihatkan gambar sambil bertanya 

“Siapa yang tahu ini gambar (pepaya dan satu)” anak 

menjawab “pepaya dan satu”. 

i. Gelas ukur 

Gelas ukur berfungsi untuk percobaan mencampur warna 

mengenalkan konsep bilangan. 

j. Ukuran panjang/pendek 

Ukuran panjang/pendek berfungsi untuk mengukur 

tinggi/lebar/ panjang.  

k. Kotak kubus 

Kotak kubus berfungsi untuk membentuk suatu benda dari 

kubus secara mendatar.  

l. Alat mengenal peraba  

Alat mengenal peraba berfungsi untuk mengenalkan 

permukaan kasar dan halus.  

m. Bak air  

Bak air berfungsi untuk melakukan berbagai percobaan 

tenggelam, terapung, melayang, menyerap dan lain-lain. 

n. Buku-buku (story reading) 

Buku-buku berfungsi untuk merangsang minat baca. 

o. Alat-alat yang ada di luar kelas  

Alat-alat yang ada di luar kelas Seperti ayunan, jungkat-

jungkit, peluncur, papan titian. 
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D.  PENUTUP 

Dengan demikian, para orangtua, pendidik dan para 

pemerhati anak dapat memahami bahwa penting adanya bagi kita 

bersama untuk mengembangkan aspek kemampuan kognitif anak, 

mengingat hal tersebut merupakan bekal bagi kehidupan anak di 

masa mendatang. Melalui stimulus atau rangsangan yang tepat 

dan sesuai dengan tingkat atau tugas perkembangan kognitif, 

maka anak-anak dapat mengoptimalkan kapasitas kognitifnya. Ada 

berbagai strategi dan cara yang dapat kita gunakan untuk 

mengembangkan aspek kognitif anak, dan kita dapat 

menggunakan lingkungan sekitar sebagai medianya sehingga anak 

mencapai tingkat perkembangan yang sesuai dengan tugas 

perkembangannya.   
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