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SUB TOPIK

•Mengenal anak usia dini
•Tipe komunikasi dlm keluarga
•Tips komunikasi efektif dengan anak
•Contoh komunikasi



LATAR BELAKANG

• Selain belajar di rumah anak usia dini juga mendapat
pengalaman belajar di sekolah, salahsatunya melalui
Pendidikan TK diharapkan dapat mengembangkan tumbuh
kembang anak

• Melalui program2 kegiatan belajar diharapkan potensi anak
dapat distimuli secara maksimal

• Untuk itu pendidikan pada anak usia dini harus berfokus pada
anak, yaitu program belajar yang aktif dan interaktif dan
melibatkan dunia anak dan sekitarnya



AKTIF

• Program kegiatan belajar yang diterapkan
harus mestimulasi anak untuk terus belajar
melalui pengalaman-pengalaman di sekolah



INTERAKTIF

• Anak terlibat dalam setiap program kegiatan
belajar serta adanya komunikasi yang terjadi
antara pendidik dengan anak ataupun anak
dengan anak lainnya



MELIBATKAN DUNIA ANAK DAN
SEKITARNYA

•Program kegiatan belajar yang diterapkan
haruslah sesuai dengan kemampuan anak usia
dini dengan melalui pendekatan tumbang
anak.



MENGENAL ANAK USIA DINI
TEORI PIAGET DAN ERIKSON

• Teori piaget mengatakan bahwa perkembangan
anak-anak usia dini berada dalam tahap pra
operasional, yaitu anak membentuk ide-ide dari
pengalaman langsung mereka dalam hidup

• Ciri khas perkembangan praoperasional adalah
berpikir prakonseptual dan intuitif

• Rigidity of thought : dorongan ingin tahu
yang tinggi



PRAKONSEPTUAL

• Menarik kesimpulan yang bersifat khusus,
berdasarkan prinsip kesamaan
• Semua laki-laki dianggap “ayah” dan semua wanita

dianggap “ibu”

• Semua mainan yang dilihatnya adalah “milik saya”

• Sapi adalah binatang besar dan berkaki 4, semua
binatang besar dan berkaki 4 adalah “sapi”



INTUITIF

• Anak memecahkan masalah tidak secara logis tapi lebih
berdasar intuitif.
• Pada anak ditunjukkan 2 gelas sama bentuk dan ukuran,

kemudian dituangkan air sama banyak. Kemudian cairan
disalahsatu gelas dituangkan pada gelas yang ukurannya lebih
kurus dan lebih tinggi.

• Pada tahap tersebut anak cenderung menganggap bahwa gelas
yang tinggi kurus berisi cairan yg lebih banyak



TEORI ERIKSON

• Anak usia dini terletak pada tahap ketiga kehidupan yaitu
pra sekolah : tugas perkembangan yang berhasil dicapai
akan meningkatkan inisiatif anak, tetapi bila perkembangan
tidak tercapai akan menyebabkan rasa bersalah pada anak
(Inisiatif  vs rasa bersalah)



KOMUNIKASI KELUARGA

• Komunikasi relatif menekankan
hub harmonis dan
menyenangkan dlm keluarga

• Mencerminkan otoritas orang
dewasa

Sosial

• komunikasi mendorong anak-
anak untuk mengembangkan
pandangan dan menimbang
masalah, memperhatikan aspek
fungsi komunikasi sebagai
sarana pengambilan keputusan

• Mencerminkan diskusi terbuka,
dan mempertanyakan pendapat
oranglain

Konsep



TIPE KOMUNIKASI DLM KELUARGA

Laissez-
faire

Pola
protektif

Pola
pluralistik

Pola
konsensual

Komunikasi yang
orientasi konsep
dan sosial nya
rendah
Anak dan orangtua
kurang/tidak
memahami objek
komunikasi

Komunikasi yang
orientasi konsep
rendah tetapi
orientasi sosialnya
tinggi
Pola ini
menyebabkan anak
mudah dibujuk

Komunikasi terbuka,
melibatkan semua
anggota klg, saling
menghormati dan
mendukung

Komunikasi berorientasi
sosial dan konsep,
mendorong dan
memberikan
kesempatan kepada
setiap anggota klg untuk
mengemukakan
pendapat, tanpa
mengganggu struktur
kekuatan kelg. (mufakat)



TIPS MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF

Komunikasi efektif adalah kegiatan
terjadinya penyampaian pesan dari
komunikator(orangtua) kepada komunikan
(anak) dan pesan diterima secara tepat
sesuai pesan yang dikirim



TIPS MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF

1. Ajak anak untuk menceritakan masalahnya, dengan
pertanyaan terbuka “apa yang dipelajari disekoah?”
bukan “Disekolah tadi belajar ya?”

“kamu senang disekolah?” sebaiknya “bagaimana
perasaanmu disekolah?”

1. Atur bahasa tubuh anda : kontak mata, gestur tubuh

2. Menjadi pendengar yang baik

3. Menghargai pendapat anak

4. Hindari kalimat negatif : contoh ...

5. Puji dan berikan kritik yang membangun

6. Gunakan bahasa yg dipahami anak



TIPS MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF

8. Luangkan waktu untuk anak

9. Komunikasi aktif tanpa membedakan anak

10. Penanaman nilai agama sedini mungkin pada
anak

11. Berani meminta maaf jika orangtua melakukan
kesalahan

12. Didik anak dengan santun, bicara yang tegas
jangan mendokrin, perkenalkan kata emas :
maaf, permisi, terima kasih, minta tolong

13. Berikan pilihan bukan penekanan (refleksi)



CONTOH BENTUK2 KOMUNIKASI

Komunikasi negatif Komunikasi positif
“kamu ngerti nggak sih” “kamu mengerti kan”

“kalau kamu mau ikut jalan-jalan, kamu tidak boleh
NAKAL”

KARENA kamu mau ikut jalan2, kamu bersikap yang
baik, oke?”

“kamu boleh pergi,TAPI kamu harus selesaikan PR mu
dulu”

“kamu boleh pergi, SETELAH kamu menyelesaikan PR”

“jangan kebanyakan main game dong!! Kapan belajarnya” “kamu boleh main game, DAN kamu juga tahu waktu
untuk belajar lebih banyak daripada waktu main game”

“JANGAN melamun terus dong” “BERHENTILAH melamun”

“JANGAN berkata bohong!” “kamu bisa berbicara yang lebih baik daripada yang baru
kamu katakan” atau “kamu bisa berbicara lebih baik
kan?”

“COBA, kamu lakukan” “lakukan SEKARANG”



CONTOH BENTUK2 KOMUNIKASI

Komunikasi negatif Komunikasi positif
“kamu harus jadi anak yang pintar” “kamu adalah anak yang pintar”

“kamu jangan malas belajar” “kamu mampu belajar dengan rajin, nak”

“kamu BELUM membereskan bukumu” “bereskan bukumu sekarang”

“kamu kok lupa sih” “apa yang kamu ingat”

“cepat bangun, nanti kesiangan lagi seperti kemarin” “cepat bangun, AGAR bisa lebih pagi dari kemarin”

“bunda kecewa dengan hasil ulanganmu” “bunda tahu kamu merasa kecewa dengan hasil
ulanganmu, dan bunda juga tahu kamu bisa
memperbaikinya besok”

“KENAPA kamu tidak mengerjakannya?” “apa yang membuatmu MENDIAMKANNYA”



HAL-HAL YANG PERLU DIHINDARI DLM
KOMUNIKASI

• Membuat label atau cap : “gendut”, “pemalas” “nakal”

• Mengancam : “kalo tidak mau makan nanti ibu panggilkan polisi
lho”

• Menggunakan bahasa bayi : “atit” “nanas” “atut”

• Mengalihkan kesalahan  pada benda atau oranglain ketika anak
mengalami kegagalan : anak jatuh terantuk batu “lha batunya
nakal ya.. Dipukul saja ya”

• Memerintah, mendesak, mengatur dan menggurui



KONTENT SEKSUALITAS PADA ANAK
USIA DINI

• Memperkenalkan sex atau jenis kelamin pada anak

• Mengenalkan laki-laki dan perempuan, bagian tubuh yang intim
sesuai jenis kelamin

• Bagian tubuh yang intim harus ditutup dan tidak boleh disentuh
oleh orang lain, kecuali oleh ayah atau ibu

• Pertanyaan paling sering ditanyakan adalah : “dari mana datangnya
adik bayi?”

• Sebaiknya orangtua memberikan jawaban yang jujur dan jangan
berandai – andai seperti : adik bayi datang dari langit, tetapi
sebaiknya dijelaskan bahwa adik bayi datang dari perut ibu yang
disebut uterus atau rahim

• Mulai dipisahkan tidur dari orangtua, dan ajarkan untuk mandiri





• KUESIONER PENDIDIKAN SEXUALITAS  PADA ANAK USIA DINI.docx



(HD) Lagu Untuk Anak “SENTUHAN BOLEH1.mp3






