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erkembangan manusia selalu berkorelasi dengan 

perubahan-perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang 

terjadi sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan 

kognitif secara spesifik difokuskan pada perubahan dalam cara 

berfikir, memecahkan masalah, memori, dan intelegensi. 

Kognisi berkembang melalui peningkatan-peningkatan pola-

pola yang teratur sejak bayi hingga masa dewasa, dan beberapa 

kemampuan kognitif akan menurun pada masa tua dikarenakan 

proses pematangan atau kemunduran neurologis dan fisik 

individu yang berbaur dengan lingkungannya.   

 

A. Perkembangan Kognisi Manusia 
Jean Piaget yang merintis penelitian perkembangan koginisi sepanjang masa 

kehidupan individu. Istilah yang digunakan dalam teorinya adalah:  

1. Organisasi mengacu pada sifat dasar struktur mental untuk mengeksplorasi 

dan memahami dunia. Piaget mempersepsikan pikiran bersifat terstruktur 

atau terorganisasi yang kompleksitasnya terintegrasi. 

2. Skema, yaitu tingkatan berpikir 

yang paling sederhana. Skema 

merujuk kepada potensi yang 

ada dalam diri manusia untuk 

melakukan sesuatu dengan cara 

tertentu. Contohnya, sewaktu 

dilahirkan, bayi telah diberi 

beberapa gerakan pantulan yang 

dikenali sebagai skema seperti 

gerakan memegang. Gerakan 

memegang, kandungan 

skemanya adalah memegang 

benda yang tidak menyakitkan. 

Bayi akan cenderung 

memegang benda-benda yang 

tidak menyakitkan seperti jari 

ibu. Skema bayi tersebut akan 

menentukan bagaimana bayi 

bertindak terhadap sekitarnya 

sebagai strategi kognitifnya.  

3. Adaptasi. Suatu keadaan di 

mana wujud keseimbangan di 

antara akomodasi dan asimilasi 

untuk disesuaikan dengan 

sekitarnya. Asimilasi proses 

memanipulasi dunia luar dengan 

cara membuatnya menjadi 

serupa dengan diri organisme 

tersebut; Dengan cara 

mengambil sesuatu dari dunia 

luar & mencocokkannya ke 

dalam struktur yang sudah ada.  

4. Akomodasi. Suatu adaptasi dengan cara memodifikasi diri organisme 

tersebut sehingga menjadi lebih menyukai lingkungannya. Ketika 

seseorang mengakomodasi sesuatu, mereka mengubah diri mereka sendiri 

untuk memenuhi kebutuhan eksternal.  

 

B. Tahap Perkembangan Kognitif 
Piaget membagi perkembangan kognitif anak dalam 4 periode utama yang 

berkorelasi dengan kompleksitas pemikiran seiring pertambahan usia: 
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2  >>  Jean Piaget 

a. Periode Sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

Dunia anak masih terbatas pada saat sekarang dan disini, Anak belum 

mengenal bahasa, belum memiliki pikiran pada masa-masa awal, dan 

Belum mampu memahami realitas objektif. 

b. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

Tahap ini pikiran anak bersifat egosentris, pemikirannya didominasi oleh 

persepsi, intuisinya lebih mendominasi dari pada pikiran logisnya. Belum 

memiliki kemampuan konservasi. 

c. Periode Operasional Konkrit (usia 7–11 tahun) 

Umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan 

bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini terwujud dalam memahami 

konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, 

mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara 

objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan 

pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini (karena itu 

disebut tahap operasional konkrit). Namun, tanpa objek fisik di hadapan 

mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam 

menyelesaikan tugas-tugas logika. 

d. Periode Operasional Formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan 

menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan 

benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa 

harus berhadapan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran 

terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan 

menggunakan simbol-simbol, ide-ide, abstraksi dan generalisasi. Ia telah 

memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang 

menyatakan hubungan di antara hubungan-hubungan, memahami konsep 

promosi. 
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