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TEORI PIAGET TENTANG 

PERKEMBANGAN BAYI



TEORI KOGNITIF dari PIAGET

dua proses yang mendasari perkembangan individu : 

Pengorganisasian : 

• mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita, kita 
mengaitkan gagasan yang satu dengan gagasan yang 
lain. 

Penyesuaian diri :

Asimilasi : 

• individu mengubah lingkungan disesuaikan dengan diri

Akomodasi :

• individu mengubah diri disesuaikan 

dengan lingkungan



Tahap perkembangan Kognitif  Piaget



Tahap sensorimotor (0;0-2;0)
• Bayi mengkoordinasikan pengalaman 

sensorik dengan tindakan fisik/motorik

Tahap praoperasional (2;0-7;0)
• Anak mulai melukiskan dunia dengan kata-

kata dan gambar-gambar

Tahap operasional konkrit (7;0-11;0)
• Anak dapat berpikir logis tentang peristiwa 

yang konkrit dan mengklasifikasikan benda-
benda

Tahap operasional abstrak (11;0-...)
• Remaja berpikir dengan cara yang lebih 

abstrak dan logis.



• Perkembangan kongnisi anak tampak dalam bentuk
aktivitas motorik sebagai reaksi stimulasi sensorik

Enam sub stadium

1.  Stadium 1. stadium refleks (0;0-0;1)
Tingkah laku refleks

2.  Stadium 2. reaksi sirkuler primer (0;1-0;4)
Koordinasi mata dengan tangan yang ditujukan pada
dirinya sendiri

3.  Stadium 3. reaksi sirkuler sekunder (0;4-0;8)
Koordinasi mata dengan tangan yang ditujukan pada
lingkungan

Tahap Perkembangan Sensoris-Motorik



• Stadium 4. koordinasi reaksi sekunder (0;8-0;12)
Koordinasi dari stadium 3, 
tingkah lakunya bertujuan, 
anak mulai mengerti ada akibat dari tingkah lakunya

5.  Stadium 5. reaksi sirkuler yang tersier (0;12-0;18)
Menemukan cara baru untuk mencapai tujuan
bersifat trial and error
Dorongan untuk melakukan eksplorasi dan manipulasi

6.   Stadium 6. kombinasi mental (0;18-0;24)
Cara baru untuk mencapai tujuan dengan proses berpikir
Perpindahan dari fungsi sensori motorik ke fungsi
simbolis kongnisi



Kemampuan-kemampuan yang berkaitan
dengan perkembangan kognisi stadium 

sensori motorik

Habituasi

 Berkurangnya perhatian terhadap stimulus         
sesudah penyajian yang berulang-ulang

Pada setiap penyajian anak membentuk

 representasi internal/gambar/skema/model 
neuronal 

 sehingga dalam setiap kali penyajian akan
bertambah komponen stimulus melengkapi
skema dalam kognisi anak

 Apabila skema sempurna maka dikatakan
proses habituasi selesai



Recovery

 Pemulihan kembali, 

 melonjaknya perhatian anak pada penyajian
stimulus berikutnya

Hipotesis diskrepansi

 Anak akan mempunyai perhatian

yang besar terhadap suatu stimulus

 ada persamaan dengan stimulus sebelumnya

 tapi tidak persis sama dengan stimulus 

sebelumnya.



Permanensi objek (ketetapan benda)

 Pemahaman bahwa benda-benda dan peristiwa masih
tetap ada dan terus berlangsung

 walaupun benda dan peristiwa itu tidak dapat dilihat, 
didengar, disentuh secara langsung

Cara yang dipakai untuk mendapatkan pemahaman

atas ketetapan benda pada bayi : 

• Kalau bayi tidak memperlihatkan reaksi, 

• Bayi yakin benda itu tidak ada lagi.

• kalau bayi terheran-heran atas hilangnya benda dan
mencari benda itu, 

• hal ini berarti bayi yakin benda itu tetap ada.



PERKEMBANGAN BAHASA

Faktor yang mempengaruhi

• Pengaruh pembawaan

Kemampuan yang dimiliki anak : LAD (Language Acquisition 
Device) oleh Chomsky

• Pengaruh lingkungan

Anak belajar bahasa dengan cara pemberian stimulus respon

belajar dari lingkungan social (imitasi/model)

Tahap perkembangan bahasa pada masa bayi

• Tangisan

• Mengoceh

Bayi seakan-akan mengucapkan huruf hidup

Bayi seakan-akan mengucapkan kata mama,papa (ada kombinasi
huruf hidup dengan huruf mati-b,p,m



Kalimat satu kata

 Mulai usia 0;9 anak dapat mengucapkan satu kata yang 
dianggap sebagai satu kalimat

Kalimat dua kata

 Mulai usia 0;18 anak mempunyai kemungkinan yang 
lebih banyak untuk menyatakan maksudnya

• Dua kata yang diucapkan anak terdiri dari

• Kata pivot : 

kata ini sering dipakai anak, mempunyai tempat yang 
tetap

• Kata terbuka : 

tidak sering dipakai, ditambah dengan kata baru
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TUGAS

• Diskusikan dengan teman tentang materi
perkembangan kognisi pada masa bayi di atas

• Pelajari tentang tahap kognisi : pra-
operasional formal dan tahap operasional
konkrit (untuk materi kuliah Psikologi
Perkembangan I hari Jumat 23 Des 2011)
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