


FASE PERKEMBANGANFASE PERKEMBANGAN

• FASE OROK (Sejak lahir sampai umur 2 minggu)

• FASE BAYI (Berakhir masa orok sampai akhir 

tahun kedua)

• FASE PRASEKOLAH (2-6 tahun)

• FASE ANAK SEKOLAH (6-12 tahun)

• FASE REMAJA (12-22 tahun)

• FASE DEWASA (22-30 tahun)

• FASE TUA (30-mati)



FASE OROKFASE OROK

o TERJADI DUA MASA

o MASA PERTUNATE (berlangsung 15-

30 menit pertama sejak lahir sampai 

tali pusat digunting) 

o MASA NEONATE (pengguntingan tali 

pusat sampai usia dua minggu)



KARAKTERISTIK KARAKTERISTIK 

PERKEMBANGAN OROKPERKEMBANGAN OROK

• PERKEMBANGAN FISIK

• KEGIATAN-KEGIATAN OROK

• VOKALISASI

• PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN



PERKEMBANGAN FISIKPERKEMBANGAN FISIK

•• Berat badan kiraBerat badan kira--kira 3,5 kgkira 3,5 kg
•• Panjang 50 CmPanjang 50 Cm
•• LakiLaki--laki biasanya lebih berat dan lebih panjanglaki biasanya lebih berat dan lebih panjang
•• Kepala ¼ dari panjang badanKepala ¼ dari panjang badan•• Kepala ¼ dari panjang badanKepala ¼ dari panjang badan
•• Jeritan tangis waktu kelahiran (paruJeritan tangis waktu kelahiran (paru--paru paru 
berkembang dan pernapasan dimulai)berkembang dan pernapasan dimulai)

•• Gerakan menghisap terjadi apabila lapar atau bila Gerakan menghisap terjadi apabila lapar atau bila 
bibirnya disentuhbibirnya disentuh

•• Kecepatan pulsa antara 130Kecepatan pulsa antara 130--150 denyutan permenit 150 denyutan permenit 
dan turun setelah beberapa hari sampai 118 (orang dan turun setelah beberapa hari sampai 118 (orang 
dewasa 70 denyut permenit)dewasa 70 denyut permenit)



KEGIATANKEGIATAN--KEGIATAN OROKKEGIATAN OROK

• KEGIATAN MENYELURUH
Kegiatan umum seluruh badan. Umpamanya apabila 
tangan kiri dirangsang (dicubit) maka tangan 
kanannya ikut bergerak, menendang, atau menangis

• KEGIATAN KHUSUS
Kegiatan refleks yg merupakan reaksi yg tdk 
disadari terhadap rangsangan tertentu. Seperti 
mengibaskan kaki bila telapak kaki dielus, mengisap 
jari, menguap, bersin, menggerakan tangan, kaki, 
dan bibir.
Gerakan tsb sebagai dasar bagi gerakan-gerakan 
terampil yg terkoordinasi dan akan berkembang 
sebagai hasil belajar.



VOKALISASIVOKALISASIVOKALISASIVOKALISASIVOKALISASIVOKALISASIVOKALISASIVOKALISASI

•• Perkembangan vokal (suara) dimulai dg Perkembangan vokal (suara) dimulai dg 
menangis saat kelahiranmenangis saat kelahiranmenangis saat kelahiranmenangis saat kelahiran

•• SekaliSekali--kali mengeluarkan suara menyerupai kali mengeluarkan suara menyerupai 
pernapasan yg beratpernapasan yg berat

•• Suara yg berat perlahan menjadi lebih kuat Suara yg berat perlahan menjadi lebih kuat 
dan berkembang mengocehdan berkembang mengoceh



PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN

• Dasar-dasar kepribadian (fisik dan psikis) 
berasal dari sifat-sifat yg telah ada dlm diri 
anak (merupakan turunan) yang berkembang 
menjadi matang.menjadi matang.

• Kepribadian dipengaruhi oleh faktor lingkungan 
terutama kasih sayang ibu

• Timbulnya “sense of trust” (kepercayaan akan 
kasih sayang orang tua, terutama ibu)

• Masa ketergantungan penuh kepada orang lain 
(ibu)
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