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Ekspresi anak terikat baik dengan Ekspresi anak terikat baik dengan 
emosi, kemampuan mereka untuk emosi, kemampuan mereka untuk 

mengintepretasikan perasaan seperti mengintepretasikan perasaan seperti mengintepretasikan perasaan seperti mengintepretasikan perasaan seperti 
perasaan pada saat mereka merasa perasaan pada saat mereka merasa 
senang atau sedih ketika mereka senang atau sedih ketika mereka 

mulai didiskriminasi. mulai didiskriminasi. 



Saat usia 7 sampai 10 bulan bayi Saat usia 7 sampai 10 bulan bayi 
mulai dapat melihat ekspresi wajah mulai dapat melihat ekspresi wajah 
yang disususun sebagai pola dan yang disususun sebagai pola dan yang disususun sebagai pola dan yang disususun sebagai pola dan 
mereka dapat mereka dapat 
mengintepretasikannya dengan mengintepretasikannya dengan 
emosi dalam suara yang sesuai emosi dalam suara yang sesuai 
dengan wajah orang yang berbicara. dengan wajah orang yang berbicara. 



Referensi SosialReferensi Sosial
ReferensiReferensi ssosialosial mengandalkanmengandalkan oranglainoranglain
untukuntuk memilikimemiliki reaksireaksi emosionalemosional padapada
situasisituasi yangyang pastipasti.. PadaPada usiausia 88 sampaisampai 1010
bulan,bulan, ketikaketika bayibayi mulaimulai mengevaluasimengevaluasi
objekobjek dandan kegiatankegiatan merekamereka dalamdalam halhalobjekobjek dandan kegiatankegiatan merekamereka dalamdalam halhal
keselamatankeselamatan dandan keamanan,keamanan, referensireferensi
sosialsosial seringsering terjaditerjadi..



IbuIbu dandan ayahayah merupakanmerupakan sumbersumber

informasiinformasi yangyang efektifefektif bagibagi emosionalemosional sisi
bayibayi.. KetikaKetika orangtuaorangtua tidaktidak ada,ada, bayibayi akanakan
berpalingberpaling padapada bayibayi lainlain atauatau orangorang
dewasadewasa sertaserta dengandengan orangorang--orangorang yangyang
berinteraksiberinteraksi dengandengan merekamereka..berinteraksiberinteraksi dengandengan merekamereka..



ReferensiReferensi sosialsosial membantumembantu anakanak--anakanak
yangyang bergerakbergerak diluardiluar untukuntuk cukupcukup bereaksibereaksi
padapada pesanpesan emosionalemosional lainlain..



PEPEMAHAMAN EMOSI PADA MAHAMAN EMOSI PADA 
ANAK USIA DINIANAK USIA DINI

SelamaSelama usiausia TK,TK, pemahamanpemahaman emosiemosi anakanak--
anakanak semakinsemakin pesat,pesat, karenakarena merekamerekaanakanak semakinsemakin pesat,pesat, karenakarena merekamereka
seharisehari--harihari berbicaraberbicara dengandengan emosiemosi yangyang
meningkatmeningkat..



Perkembangan Kognitif dan Perkembangan Kognitif dan 
Pemahaman EmosiPemahaman Emosi

AnakAnak--anak menunjukkan penyebab, anak menunjukkan penyebab, 
konsekuensi, tandakonsekuensi, tanda--tanda dan perilaku tanda dan perilaku 
emosi, dan beberapa waktu pemahaman emosi, dan beberapa waktu pemahaman emosi, dan beberapa waktu pemahaman emosi, dan beberapa waktu pemahaman 

mereka menjadi lebih akurat dan mereka menjadi lebih akurat dan 
kompleks (Stein & Levine, 1999). kompleks (Stein & Levine, 1999). 



UsiaUsia empatempat tahun,tahun, anakanak yangyang marahmarah
mungkinmungkin akanakan memukulmemukul seseorangseseorang dandan
anakanak yangyang senangsenang lebihlebih mungkinmungkin untukuntukanakanak yangyang senangsenang lebihlebih mungkinmungkin untukuntuk
berbagiberbagi (Russell,(Russell, 19901990))..



MerekaMereka mempunyaimempunyai caracara yangyang efektifefektif

untukuntuk meringankanmeringankan perasaanperasaan negatifnegatif lain,lain,
sepertiseperti memelukmemeluk untukuntuk mengurangimengurangi
kesedihankesedihan (Fabes(Fabes dkkdkk..,, 19881988))..



Anak usia 4 tahun memiliki respons emosi Anak usia 4 tahun memiliki respons emosi 
positif   atau "baik“. Sedangkan Anak usia positif   atau "baik“. Sedangkan Anak usia 
8 tahun, anak8 tahun, anak--anak dapat menjelaskan anak dapat menjelaskan 
bahwa selain rasa yang baik, anak juga bahwa selain rasa yang baik, anak juga bahwa selain rasa yang baik, anak juga bahwa selain rasa yang baik, anak juga 
merasa "sedih", atau " marah “ karena dia merasa "sedih", atau " marah “ karena dia 
merasa dirugikan oleh yang lainnya merasa dirugikan oleh yang lainnya 
(Arsenio & Kramer, 1992). (Arsenio & Kramer, 1992). 



AnakAnak jugajuga memperlihatkanmemperlihatkan kesadarankesadaran
emosinyaemosinya.. KetikaKetika kitakita merasamerasa bangga,bangga, kitakita
menggabungkanmenggabungkan duadua sumbersumber
kebahagiaankebahagiaan--sukacitasukacita dandan kegembiraankegembiraan
atasatas prestasiprestasi dandan sukacitasukacita menjadimenjadi
seseorangseseorang yangyang berartiberarti untukuntuk prestasiprestasiseseorangseseorang yangyang berartiberarti untukuntuk prestasiprestasi
tersebuttersebut.. KetikaKetika kitakita merasamerasa malu,malu, kitakita
marahmarah dengandengan diridiri kitakita sendirisendiri yangyang tidaktidak
sebandingsebanding dandan sedihsedih karenakarena
mengecewakanmengecewakan yangyang lainlain.. UsiaUsia 88 dandan 99
tahuntahun memahamimemahami kesadarnkesadarn emosiemosi diridiri
dalamdalam posisiposisi iniini (Harter,(Harter, 19991999))..



PENGALAMAN SOSIAL DAN PENGALAMAN SOSIAL DAN 
PEMAHAMAN EMOSIPEMAHAMAN EMOSI

Pengembangan kognitif berpengaruh Pengembangan kognitif berpengaruh 
pada pemahaman emosional, pada pemahaman emosional, pada pemahaman emosional, pada pemahaman emosional, 

pengalaman sosial jugapengalaman sosial juga



AnakAnak--anakanak tumbuhtumbuh dalamdalam keluargakeluarga yangyang
seringsering berbicaraberbicara dengandengan rasarasa yangyang lebihlebih
baik,baik, makamaka anakanak dapatdapat menilaimenilai ketikaketika
emosinyaemosinya diujidiuji padapada usiausia selanjutnyaselanjutnyaemosinyaemosinya diujidiuji padapada usiausia selanjutnyaselanjutnya
(Denham,(Denham, Zoller,Zoller, && Couchoud,Couchoud, 19941994))..



AnakAnak--anakanak akanakan mempelajarimempelajari lebihlebih lanjutlanjut
tentangtentang emosiemosi untukuntuk bercakapbercakap--cakapcakap dengandengan
orangorang dewasa,dewasa, merekamereka mentransfermentransfer
pengetahuanpengetahuan iniini keke kontekskonteks lainnyalainnya.. EmosiEmosi
lebihlebih banyakbanyak terlibatterlibat dalamdalam pembicaraanpembicaraan
dengandengan saudarasaudara kandungkandung dandan temanteman--teman,teman,dengandengan saudarasaudara kandungkandung dandan temanteman--teman,teman,
terutamaterutama saatsaat bermainbermain (Brown,(Brown, DonelanDonelan--
McCall,McCall, Dunn,Dunn, 19961996,, HughesHughes && Dunn,Dunn, 19981998)) ..



Mulai usia 3 hingga 5 tahun, anak sudah Mulai usia 3 hingga 5 tahun, anak sudah 
mengerti tentang keramahan,  perhatian, mengerti tentang keramahan,  perhatian, 
keinginan untuk membuat perbaikan keinginan untuk membuat perbaikan 
setelah merugikan lain, dan penerimaan setelah merugikan lain, dan penerimaan setelah merugikan lain, dan penerimaan setelah merugikan lain, dan penerimaan 
sesama. (Cassidy et sesama. (Cassidy et 
al,1992;Dunn,Brown,& Maguire, 1995; al,1992;Dunn,Brown,& Maguire, 1995; 
Gardner,Jones,miner,1994)Gardner,Jones,miner,1994)



UMUR EKSPRESI

EMOSIONAL

PEMAHAMAN

EMOSIONAL

Umur 0-6 bulan • Hampir semua tanda-

tanda emosi dasar mulai 

muncul

• Sosial muncul dengan 

senyuman 

• Muncul tawa

• Kapasitas untuk 

mencocokkan perasaan, 

memberikan perhatian 

yaitu dari komunikasi 

wajah dengan wajah

• eksprsi kebahagiaan 

lebih besar saat 

berinteraksi dengan 

orang-orang di kenal 

• Ekspresi emosi  yang 

terorganisasi dengan 

baik berkaitan dengan 

lingkungan 



Umur 7-12 bulan •Meningkatnya 

ketakutan, 

kekhawatiran dengan 

hal yang asing 

• Memberikan perhatian 

digunakan sebagai 

dasar  rasa aman

• Pengaturn emosi diri 

•Kemampuan untuk 

mendeteksi arti dari 

tanda-tanda emosi 

yang lain

• Berkembangya aspek 

sosial

• Pengaturn emosi diri 

dimulai dari 

merangkak, berjalan 

maju dan pendekatan 

mundur dengan 

stimulasi.



Umur 1-2 tahun • Kesadaran emosi diri 

muncul tetapi 

tergantung pada 

pemantauan dan 

dorongan dari orang 

dewasa.

• Apresiasi emosional

lainnya yang berbeda 

muncul dari diri sendiri 

• kosa kata untuk 

berbicara tentang 

perasaan semakin luas

• empati muncul



Umur 3-6 tahun •Kesadaran emosi diri 
yang  jelas 
dihubungkan dengan 
evaluasi diri 
• Sebagai peningkatan
bahasa, strategi aktif  
mengatur  
pengembangan emosi 
• Kesesuaian
menampilkan 
pengaturan

• Pemahaman dari 
penyebab, 
konsekuensi, dan 
tanda-tanda emosi 
dalam meningkatkan 
akurasi dan 
kompleksitas. 
• Pengembangan
bahasa menjadikan 
empati lebih reflek

pengaturan
ditunjukkan oleh 
kemampuan untuk 
mengajukan satu 
emosi yang positif , 
juga emosi yang tidak 
positi



Umur 7-11 tahun • Kesadaran emosi diri 
menjadi terpadu 
dengan ukuran batin 
dari kemampuan yang 
baik. 
• Strategi untuk terlibat 
dalam emosi diri 
menjadi lebih internal 
dan akan berubah 
disesuaikan dengan 
kebutuhan 

• kemampuan 
mempertimbangkan 
isyarat konflik ketika 
menjelaskan emosi 
lain muncul. 
• Kesadarna bahwa 
orang-orang dapat 
memiliki pencampuran 
emosi dan ekspresi 
mereka mungkintidak 
sesuai dengan kebutuhan 

• Penyesuaian dan 
kesadaran dari 
memperlihatkan
perbaikan emosi

sesuai dengan 
perasaan mereka yang 
sebenarnya
• Empati meningkat 
sebagai peningkatkan 
pemahaman 
emosional.



EMPATIEMPATI DAN SIMPATIDAN SIMPATIEMPATIEMPATI DAN SIMPATIDAN SIMPATI



DalamDalam empati,empati, pemahamanpemahaman dandan ekspresiekspresi
emosiemosi adalahadalah keduakedua kesadarankesadaran akanakan emosiemosi
orangorang lainlain.. ParaPara ahliahli zamanzaman sekarangsekarang
setujusetuju bahwabahwa empatiempati melibatkanmelibatkan interaksiinteraksi
komplekskompleks daridari pengetahuanpengetahuan dandan
mempengaruhimempengaruhi:: kemampuankemampuan untukuntukmempengaruhimempengaruhi:: kemampuankemampuan untukuntuk
mendeteksimendeteksi emosiemosi yangyang berbeda,berbeda,
mengambilmengambil perspektifperspektif (pandangan)(pandangan) lain,lain,
dandan untukuntuk merasakanmerasakan seseorang,seseorang, atauatau
menanggapimenanggapi emosiemosi dalamdalam caracara yangyang samasama
(Zahn(Zahn--WaxlerWaxler && YarrowYarrow--Radke,Radke, 19901990 ))..



Simpati adalah Simpati adalah perilakuperilaku--tindakan yang tindakan yang 
menguntungkan orang lain tanpa menguntungkan orang lain tanpa 

mengharaphan  keuntungan untuk diri mengharaphan  keuntungan untuk diri 
sendiri (Fabes & Eisenberg, 1998). sendiri (Fabes & Eisenberg, 1998). 



PEMBANGUNAN SIMPATIPEMBANGUNAN SIMPATI

EmpatiEmpati berakarberakar padapada tahaptahap awalawal
pengembanganpengembangan.. BayiBayi barubaru lahirlahir cenderungcenderung
menangismenangis dalamdalam menanggapimenanggapi tangisantangisan
bayibayi lainnya,lainnya, reaksireaksi yangyang mungkinmungkinbayibayi lainnya,lainnya, reaksireaksi yangyang mungkinmungkin
merupakanmerupakan permulaanpermulaan sederhanasederhana untukuntuk
reaksireaksi empatiempati (Dondi,(Dondi, Simon,Simon, && Caltran,Caltran,
19991999))..



Tanggapan empati lebih meningkat pada Tanggapan empati lebih meningkat pada 
tahun pendidikan sekolah dasar karena tahun pendidikan sekolah dasar karena tahun pendidikan sekolah dasar karena tahun pendidikan sekolah dasar karena 
anakanak--anak mengerti lebih luas  berbagai anak mengerti lebih luas  berbagai 
emosi dan dapat menerima  isyarat penuh emosi dan dapat menerima  isyarat penuh 
dalam menilai perasaan lainnya (Ricard & dalam menilai perasaan lainnya (Ricard & 
KanberkKanberk--Killici, 1995). Killici, 1995). 



MenurutMenurut MartinMartin HoffmanHoffman ((20002000),),
kemampuankemampuan untukuntuk empatiempati padapada kaumkaum
miskin,miskin, tertindastertindas dandan orangorang--orangorang yangyang
sakitsakit merupakanmerupakan kematangankematangan empatiempati.. DiaDiasakitsakit merupakanmerupakan kematangankematangan empatiempati.. DiaDia
membutuhkanmembutuhkan sebuahsebuah kemajuankemajuan
membentukmembentuk perspektivperspektiv (pandangan)(pandangan) anakanak
dalamdalam mengertimengerti kesulitankesulitan orangorang terusterus--
menerusmenerus dalamdalam kehidupankehidupan kondisikondisi zamanzaman
sekarangsekarang..



Orangtua dapat mengajari pentingnya Orangtua dapat mengajari pentingnya 
menjadi anakmenjadi anak--anak yang baik ketika anak yang baik ketika 
mereka tidak menampilkan emosi, mereka tidak menampilkan emosi, 
menanggapi tinggi tingkat bersimpati menanggapi tinggi tingkat bersimpati 
(Eisenbergdkk.,1991;Zahn(Eisenbergdkk.,1991;Zahn--Waxler&RadkeWaxler&Radke--(Eisenbergdkk.,1991;Zahn(Eisenbergdkk.,1991;Zahn--Waxler&RadkeWaxler&Radke--
Yarrow,1990) Yarrow,1990) 



Orang tua yang marah, menghukum, akan Orang tua yang marah, menghukum, akan 

mengganggu simpati dan empati pada anak usia mengganggu simpati dan empati pada anak usia 
dini. Dalam satu studi, peneliti Abused Toddlers dini. Dalam satu studi, peneliti Abused Toddlers 
mengamati anak secara fisik mengamati anak secara fisik --pada pusat pada pusat 
perawatan untuk melihat bagaimana reaksi perawatan untuk melihat bagaimana reaksi 
mereka dari keadaan anakmereka dari keadaan anak--anak lain. Mereka anak lain. Mereka 
jarang menunjukkan tandajarang menunjukkan tanda--tanda kekhawatiran. tanda kekhawatiran. jarang menunjukkan tandajarang menunjukkan tanda--tanda kekhawatiran. tanda kekhawatiran. 
Sebaliknya, mereka merespon dengan rasa Sebaliknya, mereka merespon dengan rasa 
takut, marah, dan serangan fisik (Klimestakut, marah, dan serangan fisik (Klimes--
Dougan & Kistner, 1990). Reaksi anakDougan & Kistner, 1990). Reaksi anak--anak anak 
mirip dengan perilaku orang tua,mirip dengan perilaku orang tua, karena karena 
keduanya merespon dengan tidak sensitif dari keduanya merespon dengan tidak sensitif dari 
keadaan. keadaan. 


