
MAKALAH 

FASE PERKEMBANGAN USIA 0 - 2 TAHUN (BAYI)  

 

(Makalah Ini Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik 

dengan Dosen Pengampu Iyan Sofyan, S. Pd., M. A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Ersa Eka Susanti. M   1400007007 

Adetyas Ristiani   1400007021 

Abd. Muis Habib   1400007024 

Erwin Febrianto Wicaksono  1400007059 

La Dahlan    1400007080 

 

PRODI PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN 

UNIVERSITAS AHMNAD DAHLAN 

YOGYAKARTA 

2016 

  



BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Masa bayi berlangsung dua tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir dua 

minggu. Masa bayi disebut juga sebagai periode vital, karena kondisi dan mental bayi 

menjadi fundasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu 

peranannya sangat vital dan penting. Lagi pula, pada periode ini berlangsung proses 

pertumbuhan yang cepat sekali. Bayi yang baru lahir dan sehat, dengan cepat akan belajar 

menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya, dan melakukan tugas-tugas 

perkembangan tertentu. Ada tugas-tugas melakukan kegiatan yang harus diatihnya setiap 

waktu, agar bayi atau anak mampu melakukan adaptasi social (penyesuaian diri terhadap 

lingkungan social) dan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Macam-macam perkembangan yang dialami oleh bayi yakni perkembangan kognisi, 

fisik motorik, dan sosial emosional. Perkembangan itu dilalui oleh bayi sesuai dengan 

umurnya. Ada yang cepat perkembangannya dan ada yang lambat. Maka dari itu penulis 

akan menjelaskan tentang perkembangan-perkembangan bayi usia 0-2 tahun. Agar kita 

semua dapat memahami tahap-tahap apa saja yang dilalui oleh bayi secara umum. 

 



BAB II 
ISI 

 

Pembahasan 
1. Aspek Kognisi 

Selama masa bayi, kapasitas kognitif manusia telah mengalami 

perkembangan. Ada beberapa pandangan  mengenai  perkembangan  kognitif  

pada  bayi,  terutama  pandangan  Piaget  dan pandangan kontemporer,  

perkembangan persepsi,  konsepsi,  memori  dan bahasa. Kognitif merupakan  

salah  satu  aspek  terpenting  dari  perkembangan  yang  berkaitan  dengan 

pengetahuan  perkembangan  kognitif  yaitu  pengetahuan  bagaiman  mempelajari  

dan memikirkan lingkungannya. 

Pada usia 1 – 2 tahun, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Pada 

usia ini, anak mengembangkan rasa keingintahuannya melalui beberapa hal berikut 

ini : 

a) Belajar melalui pengamatan/ mengamati. 

Mulai usia 13 bulan, anak sudah mulai mengamati hal-hal di 

sekitarnya. Banyak “keajaiban” di sekitarnya mendorong rasa ingin tahu 

anak. Anak kemudian melakukan hal-hal yang sering dianggap bermain, 

padahal anak sedang mencari tahu apa yang akan terjadi kemudian 

setelah anak melakukan suatu hal sebagai pemuas rasa ingin tahunya. 

Pada usia 19 bulan, anak sudah dapat mengamati lingkungannya lebih 

detail dan menyadari hal-hal yang tidak semestinya terjadi berdasarkan 

pengalamannya. 

 

b) Meniru orang tua. 

Anak belajar dari lingkungan sekitarnya. Sekitar usia 17 bulan, 

anak sudah mulai mengembangkan kemampuan mengamati menjadi 

meniru. Hal yang ditirunya adalah hal-hal yang umumnya dilakukan 

orang tua. Pada usia 19 bulan, anak sudah banyak dapat meniru perilaku 

orangtua. 

  



 

c) Belajar konsentrasi. 

Pada usia 14 bulan, anak sudah mengarahkan daya pikirnya 

terhadap suatu benda. Hal ini dapat dilihat pada ketekunan anak dengan 

satu mainan atau satu situasi. Kemampuan anak untuk berkonsentrasi 

tergantung pada keadaan atau daya tarik berbagai hal yang ada di 

sekelilingnya. Kemampuan anak untuk berkonsentrasi pada usia ini 

adalah sekitar 10 menit. 

 

d) Mengenal anggota badan. 

Pada usia sekitar 15 bulan, anak sudah dapat diajarkan untuk 

mengucapkan kata-kata. Anak-anak akan merasa sangat senang jika 

orangtua mengajarkan kata-kata yang bernamakan anggota tubuhnya 

sambil menunjukkan anggota tubuhnya. 

 

e) Memahami bentuk, kedalaman, ruang dan waktu. 

Pada tahun kedua, anak sudah memiliki kemampuan untuk 

memahami berbagai hal. Melalui pengamatannya, anak menemukan 

adanya bentuk, tinggi atau rendah benda (kedalaman) dan membedakan 

kesempatan berdasarkan tempat (ruang) dan waktu. Pemahaman ini 

mulai tampak pada usia 18 – 24 bulan. 

 

f) Mulai mampu berimajinasi. 

Kemampuan berimajinasi atau membentuk citra abstrak 

berkembang mulai usia 18 bulan. Anak sudah mulai menampakkan 

kemampuan untuk memikirkan benda yang tidak dilihatnya.  

 

g) Mampu berpikir antisipatif. 

Kemampuan ini mulai tampak pada anak usia 21 – 23 bulan. Anak 

tidak sekedar mengimajinasikan benda yang tidak ada di hadapannya, 

lebih jauh lagi dia mulai dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi 

pada hal yang dilakukannya. 

 

h) Memahami kalimat yang terdiri dari beberapa kata. 

Pada usia 12 – 17 bulan, anak sudah dapat memahami kalimat 

yang terdiri atas rangkaian beberapa kata. Selain itu, anak juga sudah 

dapat mengembangkan komunikasi dengan menggunakan gerakan 



tubuh, tangisan dan mimik wajah. Pada usia 13 bulan, anak sudah mulai 

dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti “mama” atau “papa”. 

Pada usia 17 bulan, umumnya anak sudah dapat mengucapkan kata 

ganti diri dan merangkainya dengan beberapa kata sederhana dan 

mengutarakan pesan-pesan seperti: “ Adik mau susu.” 

 

i) Cepat menangkap kata-kata baru. 

Pada usia 18 – 23 bulan, anak mengalami perkembangan yang 

pesat dalam mengucapkan kata-kata. Perbendaharaan kata anak-anak 

pada usia ini mencapai 50 kata. Selain itu, anak sudah mulai sadar 

bahwa setiap benda memiliki nama sehingga hal ini mendorongnya untuk 

melancarkan kemampuan bahasanya dan belajar kata-kata baru lebih 

cepat. 

 

2. Aspek Fisik Motorik 

a. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik bayi pada dua tahun pertama berlangsung sangat  

ekstensif.  Pada saat lahir, kepala bayi sangat besar  dibandingkan  dengan  

bagian  tubuh  yang  lain. Tubuhnya bergerak terus menerus dan sering  kali  

susah  dikendalikan. Bayi  memiliki  reflek yang didominasi oleh gerakan-

gerakan yang selalu berkembang. Dalam waktu 12 bulan, bayi dapat duduk, 

berdiri, membungkuk, memanjat, dan berjalan. Kemudian ditahun kedua, 

petumbuhan fisiknya melambat, akan tetapi perkembangan  seperti memanjat 

dan berjalan justru berlangsung cepat. 

Perkembangan fisik dan mental, yang sama pentingnya. Anak yang 

memiliki perkembangan fisik yang sehat, maka akan mempengaruhi kesehatan 

mental atau psikologisnya. Seperti peribahasa mengatakan, bahwa dalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Demikian pula sebaliknya, 

kondisi kesehatan fisik yang buruk pasti akan berdampak kurang baik bagi 

kesehatan psikologis anak. 

Pola Perkembangan Fisik selama masa bayi : 

• Berat 

Pada usia empat bulan, berat bayi biasanya bertambah dua kali 

lipat. Pada usia satu tahun barat bayi rata-rata tiga kali lipat berat 

pada waktu lahir atau sekitar 21 pon. Pada usia dua tahun rata-

rata berat bayi Amerika adalah 25 pon. 

• Tinggi 



Pada usia empat bulan, ukuran bayi antara 23 dan 24 inci, pada 

usia satu tahun, antara 28 dan 30 inci, dan usia dua tahun, antara 

32 dan 34. 

 

• Proporsi Fisik 

Pertumbuhan kepala berkurang dalam masa bayi, sedangkan 

pertumbuhan badan dan tungkai meningkat. Jadi bayi berangsur–

angsur menjadi kurang berat di atas dan tampak lebih ramping 

dan tidak gempal pada masa akhir bayi. 

• Tulang 

Jumlah tulang meningkat selama masa bayi. Pengerasan tulang 

dimulai pada awal tahun pertama, tetapi belum selesai sampai 

masa puber. Ubun–ubun atau daerah otak yang lunak 50% bayi 

yang lahir telah tertutup pada usia delapan belas bulan, dan pada 

hampir semua bayi telah tertutup pada dua tahun. 

• Otot dan lemak 

Urat-otot sudah ada pada waktu lahir tetapi dalam bentuk yang 

belum berkembang. Urat-otot itu berkembang lambat selama 

masa bayi dan lemah. Seba;iknya, jaringan lemak berkembang 

pesat, sebagian karena tingginya kadar lemak didalam susu yang 

merupakan bahan makanan pokok bagi bayi. 

• Bangun tubuh 

Selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai 

memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang 

karaktesistik. Tiga bentuk bangun tubuh yang paling lazim adalah 

ektomorfik, yang cenderung panjang dan langsing, endomorfik, 

yang cenderung bulat dan gemuk, dan mesomorfik yang 

cenderung berat, keras, dan empat persegi panjang. 

• Gigi 

Rata-rata bayi mempunyai empat hingga enam gigi susu pada 

usia satu tahun da 16 pada usia dua tahun. Gigi yang pertama 

muncul adalah gigi depan, sedangkan yang terakhir adalah 

geraham. Empat gigi susu yang terakhir biasanya baru muncul 

pada tahun pertama masa kanak-kanak. 

• Susunan Saraf 



Pada waktu lahir, berat otok adalah seperdelapan berat total bayi. 

Pertambahan berat otat paling pesat pada usia dua tahun. Otak 

kecil yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan 

pengendalian tubuh, bertambah beratnya tiga kali lipat satu tahun 

sesudah kelahiran. Ini berlaku juga untuk otak besar. 

 

• Perkembangan Organ Perasa 

Pada usia tiga bulan, otot mata sudah cukup. Terkoordinasi untuk 

memungkinkan mereka melihat sesuatu secara jelas dan nyata 

dan sel-sel kerucut sudah berkembang baik untuk memungkinkan 

mereka melihat warna. Pendengaran berkembang pesat selama 

waktu ini. Penciuman dan pengecapan yang berkembang baik 

pada waktu kelehiran, terus membaik selama masa bayi. Bayi 

sangat tanggap terhadap semua perangsang kulit karena tekstur 

kulit mereka yang tipis dan karena semua organ perasa yang 

berhubungan dengan peraba, tekanan, rasa, sakit dan suhu 

berkembang dengan baik. 

 

b. Perkembangan Motorik 

Yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Ada 3 unsur yang memegang 

peranan dalam motorik, yaitu otot, otak dan saraf. Gerakan-gerakan tubuh 

yang dimotori dengan kerja sama antara otot, otak dan saraf-saraf kita 

namakan motorik. Mula-mula bayi dapat menguasai otot-otot bibir, lidah, mata 

dan sebagainya, kemudian ia menguasai otot-otot leher dan bahunya. Anak 

yang berusia 3 bulan sudah dapat menggerak-gerakkan kepalanya mencari-

cari sumber bunyi, mengikuti benda dengan matanya. Pada saat  inilah ada 

artinya anak diberi alat mainan, misalnya balon berwarna yang digantungkan 

diatas ayunannya. 

Motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada seluruh tubuh, seperti 

menyentuh dan memegang. Bayi dilahirkan dengan dilengkapi seperangkat 

komponen penting yang kelak akan menjadi gerakan-gerakan lengan, tangan 

dan jari, yang terkoordinir dengan baik. Meskipun demikian, pada saat baru 

dilahirkan, bayi  masih mengalami kesulitan dalam mengontrol keterampilan 

motorik halusnya. 



Keterampilam-keterampilan sederhana, seperti menjangkau dan 

menggenggam muncul pada saat usia bayi mencapai 4-5 bulan, dan selama 2 

tahun pertama kehidupan bayi ketermpilan tersebut semakin baik. 

• Perkembangan Sensor 

Bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan peralatan yang 

dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Alat-alat 

inilah yang dinamakan dengan indra (sense)atau system sensorik.  

Tanpa penglihatan, pendengaran, sentuhan, kecapan, penciuman, 

dan indera lain otak bayi akan terkucil dari dunia, bayi akan hidup 

dalam kebisuan, kegelapan, tanpa rasa, tanpa warna, dan 

kehampaan yang kekal. 

Dengan demikian, indra-indra berfungsi mendeteksi, 

mentranssduksi dan meneruskaan informasi yang datang padanya. 

Sensasi (pengindraan) terjadi ketika sekumpulan informasi 

mengadakan kontak dengan penerima sensor, seperti mata, telinga, 

hidung, dan kulit. Sensasi ini kemudian disertai dengan pemberian 

makna, dan inilah yang disebut dengan presepsi. (Schneirla,1957). 

• Pengecapan 

Bayi yang baru lahir juga telah memiliki kepekaan terhadap 

rasa.  Hal ini terbukti dengan jelas bahwa bayi lebih menyukai rasa 

manis dan mreka akan menghisap putting susu tiruan (dot) lebih kuat 

dan  cepat ketika mengeluarkan air gula disbanding ketika dot 

mengeluarkan air tawar (Mistretta & Bradley,1985). Menurut hasil 

penelitian lain, bayi yang baru lahir memperlihatkan suatu ekspresi, 

seperti senyum, setelah diberi larutan manis, tetapi akan 

mengerutkan lidahnya setelah diberi larutan asam (Stainer,1979 

dalam Santrock,1995). 

• Penciuman 

Bayi yang baru lahir juga memiliki reaksi terhadap berbagai 

bau, baik bau harum maupun busuk. Bau cuka atau almuniak 

membuat wajah bayi yang berusia 1 minggu meringis dan 

mengalihkan kepalanya. Dalam suatu penelitian, bayi yang minum 

ASI memperlihatkan suatu keinginan yang jelas atas bau kain 

pelapis ibu mereka ketika mereka berusia 6 hari tetapi, ketika berusia 

2 hari mereka tidak memperlihatkan keinginan ini. Hal ini 



menunjukkan bahwa bayi memerlukan beberapa hari untuk 

menyadari bau tersebut (Santrock,1995). 

• Pedengaran 

Bayi dapat mendengar, sekalipun tidak sebaik orang dewasa, 

namun akan berkembang sampai dapat melokalisasi sumber suara 

dan membedakan keras atau lunaknya serta durasi suara melalui 

respons  yang berbeda. Bayi juga merespon secara selektif terhadap 

ucapan orang dewasa (Zelazo dan Chaika,1984). Hasil penelitian 

Muir dan Field.1979 menunjukkan bahwa sebagian besar bayi akan 

memutar  kepalanya sekitar 90 derajat kearah sumber datangnya 

suara. 

• Penglihatan 

Secara psikologis dan anatomis bayi yang baru lahir telah 

memiliki kesiapan untuk merespon secara diferensial sebagai aspek 

penglihatanya (Reese & Lipsitt,1979). Meskipun telah memiliki  

kemampuan merespons lingkungan visual, namun sampai sekarang 

sedikit orang memahami seberapa banyak bayi benar-benar dapat  

melihat (Hetherington & parke, 1970). 

Penelitian mengenai penglihatan bayi dilakukan secara luas  

dipelopori oleh (Fantz,1963), yang menarik beberapa kesimpulan 

bahwa : pertama, bayi yang baru lahir mampu membuat diskriminasi  

visual secara baik. Kedua, bayi merespon secara selektif berbagai  

stimulus visual. Misalnya, bayi lebih senang melihat pola atau bentuk 

dari  pada warna atau kecerahan (Johnson & Medinnus, 1974). 

 

3. Aspek Sosial Emosional 

a. Perkembangan Sosial 

Sebagian psikolog berpendapat bahwa perkembangan social anak 

dimulai sejak anak lahir didunia. Terbukti, seorang anak yang menangis adalah 

dalam rangka mengadakan hubungan atau kontak dengan orang lain. Atau 

anak tampak mengadakan aktifitas meraban, tersenyum bila memperoleh 

rangsangan dan teguran dari luar. 

Bayi merupakan makhluk social, yang membutuhkan adanya orang lain. 

Pada periode ini, ia tergantung sepenuhnya pada orang lain dalam memenuhi 

segala kebutuhannya, terutama kasih sayang dan perlindungan dari segala 

gangguan. 



Ibu merupakan orang pertama yang dikenalnya, karena ibulah yang 

merawatnya dan selalu berada didekatnya. Hubungan dengan ibu ini sangat 

erat, sehingga bila ditinggal oleh sang ibu dia akan menangis. Sekitar usia 3 

atau 4 bulan seorang anak sudah dapat mengenal wajah ibunya. Setelah itu 

baru pada orang lain yang ikut merawatnya setiap hari, misalnya ayah, kakak, 

nenek dan anggota keluarga yang lain. Batas lingkup hubungan social ini 

terbatas para orang-orang seisi rumah dan pada unit keluarga saja. Terhadap 

orang-orang diluar rumah yang tidak dikenalnya, dia merasa asing, namun 

lama kelamaan setelah terbiasa bertemu ia tidak merasa takut atau asing lagi. 

Jadi orang yang dikenal lebih dahulu oleh seorang bayi adalah orang 

yang selalu dekat dengannya, yang sering dia jumpai setiap saat, baru orang-

orang lain yang berada diluar rumah. 

Perilaku social-pribadi untuk bayi usia 4 minggu sampai dengan 12 bulan, 

diawali dengan mulai memerhatikan wajah. Kemudian bermain-main dengan 

tangan dan bajunya, mampu mengenali botol, serta mulai memasukkan 

makanan ke mulut. Tahap berikutnya adalah mulai bermain dengan kaki dan 

mainan, mengharapkan suasana ketika sedang makan. Selanjutnya diikuti oleh 

kemampuan untuk bermain permainan anak-anak yang sederhana, serta 

mampu makan biscuit sendiri. Pada usia sekitar 12 bulan, bayi akan mulai 

tampak kemauan untuk dipakaikan baju, mampu berbagi mainan, serta mampu 

makan dengan jari-jari tangan. 

Perilaku sosial pribadi yang ditunjukkan oleh anak yang berusia 18 bulan 

adalah kemampuan untuk makan dengan menggunakan sendok, meskipun 

masih terdapat remah-remah makanan yang terjatuh. Selain itu keinginan 

untuk buang air besar ataupun kecil sudah mulai teratur. Kemampuan 

mengatur keinginan buang air ini akan akan diikuti oleh kemampuan untuk 

menyatakan keinginan buang air serta kemampuan untuk bermain dengan 

boneka ketika anak berusia 2 tahun. 

 

b. Perkembangan Emosional 

Emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang 

sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap 

penting olehnya. Emosi diwakili oleh perilaku yang mengekspresikan 

kenyamanan atau ketidak nyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang 

sedang dialami. Emosi juga bisa berbentuk sesuatu yang spesifik separti rasa 

senang, takut, marah, dan seterusnya. Sebagai contoh, seorang bayi bisa 



menunjukkan ketakutan yang luar biasa atau yang biasa saja pada situasi 

tertentu. 

Bayi menangis karena ia merasa lapar, dan tangisan itu berubah menjadi 

tangisan panik bila didiamkan terlalu lama. Pada masa bayi emosi terbagi 

menjadi dua: 

i. Emosi Primer, yang muncul pada manusia dan juga binatang. Yang 

termasuk emosi primer ini adalah terkejut, tertarik, senang, marah, 

sedih, takut, dan jijik. Semua emosi ini muncul pada usia 6 bulan 

pertama. 

ii. Emosi yang disadari, yang memerlukan kognisi, terutama kesadaran 

diri. Yang termasuk jenis emosi ini adalah empati, cemburu dan 

kebingungan yang muncul pada 1,5 tahun pertama (setelah timbulnya 

kesadaran diri), selain itu juga ada bangga, malu, rasa bersalah yang 

mulai muncul pada 2,5 tahun pertama. 

Pada usia tiga bulan, bayi bisa merasakan perasaan tertekan disatu 

pihak dan dan perasaan senang atau gembira dilain pihak. Berarti senang dan 

gembira merupakan perkembangan emosi baru yang sifatnya baru dan tidak 

terdapat ketika bayi lahir. Pada usia lima bulan muncul perasaan marah dan 

benci, yang merupakan sisi lain perkembangan perasaan tertentu yang 

terganggu. Usia tujuh bulan mulai nampak adanya perasaan takut. Kemudian 

umur 10-20 bulan, perasaan bersemangat dan kasih sayang mulai terpisah dari 

perasaan senang atau gembira. Makin besar anak itu, makin besar pula 

kemampuannya untuk belajar dari lingkungan, sehingga perkembangan 

emosinya semakin rumit. Perkembangan perasaan melalui proses 

kematangan hanya terjadi sampai seorang anak berusia satu tahun. Setelah 

itu perkembangan emosi selanjutnya lebih banyak ditentukan oleh proses dan 

hasil belajar. 



Tahapan Perkembangan Bayi 
 Usia 0-3 bulan: 

 Mengangkat kepala setinggi 45o 

 Menggerakkan kepala dari kiri atau kanak ke tengah. 

 Melihat dan menatap wajah orang lain. 

 Mengoeeh spontan atau bereaksi dengan mengoeeh. 

 Suka tertawa keras. 

 Bereaksi terkejut terhadap suara keras. 

 Membalas tersenyum ketika diajak bicara atau tersenyum. 

 Mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan 
kontak. 

 Usia 3-6 bulan: 

 Berbalik dari telungkup ke telentang. 

 Mengangkat kepala setinggi 90o 

 Mempertahankan posisi kepala tetap tegak stabil. 

 Memegang tangannya sendiri. 

 Berusaha memperluas pandangan. 

 Mengarahkan matanya pada benda kecil. 

 Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik. 

 Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik saat bermain 
sendiri. 

  



 Usia 6-9 bulan: 

 Duduk sendiri (dalam sikap bersila). 

 Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. 

 Merangkak dan meraih mainan atau mendekati seseorang. 

 Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. 

 Memungut dua benda sebesar kacang dengan cara meraup. 

 Bersuara tanpa arti seperti: mamama, bababa, dadada, tatata. 

 Mencari mainan/benda yang dijatuhkan. 

 Bermain tepuk tangan/cilukba. 

 Bergembira dengan melempar benda. 

 Makan kue sendiri. 

 Usia 9-12 bulan: 

 Mengangkat badannya ke posisi berdiri. 

 Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi. 

 Dapat berjalan dengan dituntun. 

 Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang diinginkan. 

 Menggenggam erat pensil. 

 Memasukkan benda ke dalam mulut. 

 Mengulang menirukan bunyi yang didengar. 

 Meyebutkan 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. 

 Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. 

 Bereaksi terhadap suara bisikan (perlahan). 

 Senang diajak bermain “CILUK BA” 

 Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal. 

  



 Usia 12-18 bulan: 

 Berdiri sendiri tanpa berpegangan. 

 Membungkuk untuk memungut mainan kemudian berdiri kembali. 

 Berjalan mundur 5 langkah. 

 Memanggil ayah dengan kata “papa”, memanggil ibu dengan kata 
“mama”. 

 Menumpuk dua buah kubus kotak. 

 Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis/merengek, anak bisa 
mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu. 

 Memperlihatkan rasa cemburu/bersaing. 

 Usia 18-24 bulan: 

 Berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik. 

 Berjalan tanpa tehuyung-huyung. 

 Bertepuk tangan, melambai-lambai. 

 Menumpuk empat buah kubus kotak. 

 Memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk. 

 Menggelindingkan bola ke arah sasaran. 

 Menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti. 

 Membantu/menirukan pekerjaan rumah tangga. 

 Memegang cangkir sendiri, belajar makan-minum sendiri. 

  



BAB III 
PENUTUP 

 
 

Kesimpulan 
1) Perkembangan fisik bayi selama enam bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan 

pesat seperti pada periode prenatal dan kemudian mulai menurun. Dalam tahun kedua 

tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh 

lebih besar dari pada peningkatan tinggi, selama tahun kedua terjadi hal yang sebaliknya. 

2) Kehidupan emosional bayi masih mentah. Ia menangis karena ia merasa lapar, dan 

tangisan itu berubah menjadi tangisan panic bila didiamkan terlalu lama. Pada masa bayi 

emosi terbagi menjadi dua emosi primer dan emosi yang disadari. 

3) Bayi mulai bersuara untuk mengingatkan kehadirannya pada orang dewasa dan ibunya. 

Mula-mula bayi meracau dengan menggunakan suara dan lafal tertentu sebagai alat 

komunikasi dengan orang dewasa. Ia berceloteh dan berkicau riang, jika hatinya merasa 

senang gembira. Celotehan ini akan bernada tinggi dan mengeras bunyinya, jika dia 

merasa tidak sabaran dan tidak senang. 

4) Pada perkembangan social bayi, ibu merupakan orang pertama yang dikenalnya, karena 

ibulah yang merawatnya dan selalu berada didekatnya. Hubungan dengan ibu ini sangat 

erat, sehingga bila ditinggal oleh sang ibu dia akan menangis. 

5) Yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

gerakan-gerakan tubuh. Ada 3 unsur yang memegang peranan dalam motorik, yaitu otot, 

otak dan saraf. Gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerja sama antara otot, 

otak dan saraf-saraf kita namakan motorik. Mula-mula bayi dapat menguasai otot-otot 

bibir, lidah, mata dan sebagainya, kemudian ia menguasai otot-otot leher dan bahunya. 

6) Pada usia 1 – 2 tahun, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. 
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