
KEMAMPUAN  PERSONAL  SOCIAL : 

TAHUN 1 

BULAN 

INDIKATOR PERSONAL SOCIAL NILAI TAMPILAN ANAK 

1 Diam saja saat diangkat   

 Menikmati saat mandi   

2 Tersenyum   

3 Secara visual mengenali ibu   

 Menggerakan mata dan mengikuti objek yang 

bergerak 

  

 Respon mata seiring dengan senyuman dan 

ocehan 

  

    

4 Menunjukan ekspresi sat saat bermain   

 Menolak orang dewasa yang mencoba 

bermain ‘take ring’ 

  

5 Antisipasi saaat akan diangkat   

 Menggerakan kepala pada orang yang 

bernyanyi atau bicara 

  

6 Mengangkat tangan minta diangkat   

 Minum dari cangkir (ditahan oleh orang 

dewasa) 

  

7 Memepermainkan sendok dan garpu   

 Mengenali orang yang asing dan orang yang 

sudah dikenal 

  

 Memberikan suatu reaksi pada satu situasi, 

misal: makan di meja, bermain di karpet 

  

8 Merasa tidak senang bila mainannnya diambil   

 Membantu . berusaha memegang cangkir 

untuk minum 

  

9 Bereaksi pada bayangan cermin: tersenyum 

atau bermain-main 

  

    

10 Memberikan afeksi   

 Mengunakan jari telunjuk dan ibu jari dalam 

mengambil makanan 

  

11 Melambai “dadah”   

 Bermain dengan sendok, garpu, dan saus / 

makanannya 

  

 Bermain tepuk tangan   

12 Mengikuti perintah sederhana misal 

“ambilkan / berikan sendok”  

  

 CREDIT ...... : 2 =   

 

  



TAHUN 2 

BULAN 

INDIKATOR PERSONAL SOSIAL NILAI TAMPILAN ANAK 

13 Menempatkan objek yang kecil ke dalam dan 

keluar cangkir 

  

 Mencoba membantu dalam berpakaian, 

misalnya mengankat tangan saat memasukan 

ke dalam lengan 

  

14 Dapat mengangkat cangkir untuk minum 

tanpa bantuan 

  

 Memilki 2 kemampuan   

15 Menggunakan sendok  sendiri dan mencoba 

menyendok 

  

 Meminta menggunakan sepatu dengan 

keinginan sendiri 

  

    

16 Mencoba memutar kenop pintu   

 Meminta orang dewasa untuk membaca / 

memperlihatkan buku 

  

17 Mengetahui isi cangkir penuh atau setengah 

penuh 

  

 Melepas kaos kaki dan sepatu sendiri   

 Memiliki 2 kemampuan diatas   

18 Menggunakan sendok dengan baik   

    

19 Mengetahui bagian-bagian tubuh (1)   

 Clenliness – asks   

 Kontrol buang air besar hampir lengkap dan 

baik 

  

20 Mengetahui bagian tubuh (2)   

 Mencoba menceritakan pengalamannya   

21 Kontrol buang air kecil makin baik setiap hari   

    

22 Mengetahui bagian tubuh (3)   

 Meminta sesuatu di atas meja dengan nama 

bendanya 

  

23 Mengetahui bagian tubuh (4)   

 Dapat membuka pintu sendiri   

 Membantu berpakaian dengan aktif   

24 Memulai dengan bekerjasama bermain 

dengan anak lain 

  

 CREDIT ....... : 2 =   

 

  



TAHUN 3 

BULAN 

INDIKATOR PERSONAL SOCIAL NILAI TAMPILAN ANAK 

 Bisa menyebutkan nama bila diminta   

 Saat di meja bisa  menggunakan sendok dan 

garpu bersamaan tanpa dibantu 

  

 Bisa diarahkan untuk membereskan 

mainannya saat diminta 

  

 Mengetahui jenis kelamin   

 Mengancing   

 Menyebutkan nama anggota keluarga saat 

diminta 

  

 CREDIT ...... x2 =   

    

TAHUN 4 

BULAN 

   

 Mengancing dengan benar   

 Memasang sepatu dan kaos kaki sendiri   

 Mengetahui umurnya   

 Bermain dengan baik dengan anak seusianya   

 Membantu dalam meletakan benda dengan 

baik sesuai arahan 

  

 Membuka pakaian sendiri   

 CREDIT .....x 2 =   

    

 Mencuci muka & tangan sendiri   

 Bisa menyebutkan alamat rumah dan no 

rumah 

  

 Mengunakan sendok dan garpu di meja 

makan dengan baik (menyendok, menyuap), 

  

 Berpakain dan membuka pakaian dengan 

mudah 

  

 Membuka sepatu dengan baik,menggunakan 

kedua tangan dengan mudah 

  

 Menggunakan pakaian atasan tanpa dibantu   

    

    

    

    

 


