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LATAR BELAKANG

Lerner dan Hultsch (1983) menyatakan bahwa 
istilah perkembangan sering diperdebatkan 
dalam sains. Walaupun demikian, terdapat 
konsensus bahwa yang dimaksudkan dengan 
perkembangan adalah perubahan. Namun tidak 
semua perubahan adalah perkembangan. 
Perubahan yang bersifat acak, tidak bersistem, 
atau tidak terorganisasi bukanlah perkembangan. 
Jadi perubahan yang terjadi dalam 
perkembangan adalah perubahan yang 
teratur,bersistem atau terorganisasi. 



RUMUSAN MASALAH

A. Perkembangan Fisik
1. Perkembangan Tinggi dan Berat
2. Perubahan dalam Proporsi Tubuh
3. Perubahan Pubertas

B. Perkembangan Kognitif
1. Perkembangan Kognitif Menurut Teori Pieget
2. Perkembangan Pengambilan Keputusan
3. Perkembangan Orientasi Masa Depan
4. Perkembangan Kognisi Sosial
5. Perkembangan Penalaran Moral
6. Perkembangan Pemahaman Agama



C. Perkembangan Psikososial

1. Perkembangan Individu dan Identitas

2. Perkembangan Hubungan dengan Orang Tua

3. Perkembangan Hubungan dengan Teman Sebaya

4. Perkembangan Seksualitas

D. Perkembangan Emosi



Perkembangan Fisik

Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah
perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas
sensoris dan ketrampilan motorik (Papalia & Olds, 
2001). 

Perubahan pada tubuh ditandai dengan :

a. Perubahan Tinggi dan Berat Badan

b. Perubahan dalam Proporsi Tubuh

c. Perubahan Pubertas :

i. Ciri – ciri Seks Primer

ii. Ciri – ciri Seks  Sekunder 



a. Perubahan Tinggi dan Berat Badan

• Tinggi rata – rata anak laki – laki dan 
perempuan pada usia 12 tahun adalah sekitar 
59 atau 60 inci, sedangkan tinggi rata – rata 
remaja perempuan hanya 64 inci. 

• Penambahan berat badan yakni sekitar 13kg 
bagi anak laki – laki dan 10 kg bagi anak –
anak perempuan 



b. Perubahan dalam Proporsi Tubuh

• Perubahan – perubahan dalam proporsi tubuh 
selama masa remaja, terlihat pada perubahan 
ciri – ciri wajah, dimana wajah anak – anak 
mulai menghilang, seperti dahi yang semula 
sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut 
melebar,dan bibir menjadi lebih penuh.



c. Perubahan Pubertas

• Pada saat seorang anak memasuki masa
pubertas yang ditandai dengan menstruasi
pertama pada remaja perempuan dan
perubahan suara pada remaja laki-laki. Saat
itu, secara biologis remaja mengalami
perubahan yang sangat besar. Pubertas
menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki
kemampuan untuk ber-reproduksi. 



i. Ciri – ciri Seks Primer

• Pada remaja wanita, kematangan organ –
organ seksnya ditandai dengan tumbuhnya 
rahim, vagina, dan ovarium ( indung telur ) 
secara cepat

• Pada masa remaja pria ditandai dengansangat 
cepatnya pertumbuhan testis, yaitu pada 
tahun pertama dan kedua, kemudian tumbuh 
secara lebih lambat, dan mencapai ukuran 
matangnya pada usia 20 atau 21 tahun.



ii. Ciri – ciri Seks  Sekunder

WANITA PRIA

1. Tumbuh rambut pubik atau

bulu kapok di sekitar

kemaluan dan ketiak

1.Tumbuh rambut pubik atau

bulu kapok disekitar kemaluan

atau ketiak

1. Bertambah besar buah dada 2.Terjadi perubahan suara

1. Bertambah besarnya pinggul 3.Tumbuh Kumis

4.Tumbuh Gondok Laki (jakun)



Perkembangan Kognitif

a. Perkembangan Kognitif Menurut Teori Pieget

b. Perkembangan Pengambilan Keputusan

c. Perkembangan Orientasi Masa Depan

d. Perkembangan Kognisi Sosial

e. Perkembangan Penalaran Moral

f. Perkembangan Pemahaman Agama



a. Perkembangan Kognitif Menurut Teori Pieget

Ditinjau dari perkembangan kognitif menurut 
Pieget, masa remaja sudah mencapai tahap 
operasi formal ( operasi = kegiatan – kegiatan 
mental tentang berbagai gagasan). Remaja 
secara mental telah dapat berfikir logis 
tentang berbagai gagasan yang abstrak. 
Dengan kata lain berfikir operasi formal lebih 
bersifat hipotesis dan abstrak, serta 
sistematis dan ilmiah dalam memecahkan 
masalah daripada berfikir kongkrit.



b. Perkembangan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan (decision 
making)merupakan salah satu bentuk 
perbuatan berfikir dan hasil dari perbuatan 
tersebut keputusan.ini berarti bahwa dengan 
melihat bagaimana seorang remaja 
mengambil suatu keputusan, maka dapat 
diketahui perkembangan pemikirannya. 



c. Perkembangan Orientasi Masa Depan

Orientasi masa depan merupakan salah satu 
fenomena perkembangan kognitif yang terjadi 
pada masa remaja. Sebagai individu yang 
sedang mengalami proses peralihan dari masa 
kanak – kanak mencapai kedewasaan, remaja 
memiliki tugas – tugas perkembangan yang 
mengarah pada persiapannya memenuhi 
tuntutan dan harapan peran sebagai orang 
dewasa. 



d. Perkembangan Kognisi Sosial

Menurut Dacey & Kenny (1997) yang 
dimaksud dengan kognisi sosial adalah 
kemampuan untuk berfikir secara kritis 
mengenai isu – isu dalam hubungan 
interpersonal, yang berkembang sejalan 
dengan usia dan pengalaman, serta berguna 
untuk memahami orang lain dan menentukan 
bagaimana melakukan interaksi dengan 
mereka. 



e. Perkembangan Penalaran Moral

Moral Merupakan suatu kebutuhan penting 
bagi remaja, terutama sebagai pedoman 
menemukan identitas dirinya, 
mengembangkan hubungan personal yang 
harmonis, dan menghindari konflik – konflik 
peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. 
Perkembangan moral (moral development) 
berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang
apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia
dalam interaksinya dengan orang lain.



f. Perkembangan Pemahaman Agama

Agama memberikan sebuah kerangka moral, 
sehingga membuat seseorang mampu 
membandingkan tingkah lakunya. Agama 
dapat menstabilakan tingkah laku dan bisa 
memberikan penjelasan mengapa dan untuk 
apa seseorang berada di dunia ini. Agama 
memberikan perlindungan rasa aman, 
terutama bagi remaja yang tengah mencari 
eksistensi dirinya.



Perkembangan Psikososial

a. Perkembangan Individu dan Identitas

b. Perkembangan Hubungan dengan Orang Tua

c. Perkembangan Hubungan dengan Teman 
Sebaya

d. Perkembangan Seksualitas



a. Perkembangan Individu dan Identitas
• Dalam psikologi , konsep identitas pada 

umumnya merujuk kepada suatu kesadaran 
akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, 
serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang 
rentang kehidupan, sekalipun terjadi 
berbagai perubahan.

• Dalam konteks psikologi perkembangan, 
pembentukan identitas merupakan tugas 
utama dalam perkembangan kepribadian 
yang diharapkan tercapai pada akhir masa 
remaja. 



b. Perkembangan Hubungan dengan Orang Tua

Salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang 
mempengaruhi relasinya denga orang tua 
adalah perjuangan untuk memperoleh 
otonomi baik secara fisik maupun psikologis. 
Karena remaja hanya meluangkan sedikit 
waktunya bersama orang tua dan lebih banyak 
menghabiskan waktu untuk saling berinteraksi 
dengan dunia yang lebih luas, maka mereka 
berhadapan dengan bermacam – macam nilai 
dan ide – ide. 



c. Perkembangan Hubungan dengan Teman 
Sebaya

• Dibanding pada masa kanak-kanak, remaja
lebih banyak melakukan kegiatan di luar
rumah seperti kegiatan sekolah, ekstra
kurikuler dan bermain dengan teman

• Kelompok teman sebaya diakui dapat
mempengaruhi pertimbangan dan keputusan
seorang remaja tentang perilakunya



d. Perkembangan Seksualitas

• Peran seks berarti pola perilaku bagi anggota 
kedua jenis kelamin yang disetujui dan 
diterima kelompok sosial, tempat individu itu 
mengidentifikasikan diri. 

• Sifat-sifat yang menentukan pola perilaku 
yang disetujui untuk anggota kedua jenis 
kelamin dalam suatu budaya tergantung pada 
apa saja yang dihargai budaya tersebut



Perkembangan Emosi

Dalam Encyclopedia of Social Psychology, 
mentakrifkan emosi sebagai hasil tindak balas
kepada sesuatu kejadian atau peristiwa
termasuk tindak balas psikologikal, tindak
balas tingkah laku, tindak balas kognitif dan
perasaan dialami sama ada menggembirakan
atau tidak.



KESIMPULAN

A. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik adalah perubahan-
perubahan pada tubuh, otak, kapasitas
sensoris dan ketrampilan motorik. Perubahan
pada tubuh ditandai dengan pertambahan
tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang
dan otot, dan kematangan organ seksual dan
fungsi reproduksi



B. Perkembangan Kognitif
Perkembangan kognitif menurut Pieget, masa 
remaja sudah mencapai tahap operasi formal ( 
operasi = kegiatan – kegiatan mental tentang 
berbagai gagasan). Remaja secara mental telah 
dapat berfikir logis tentang berbagai gagasan 
yang abstrak. Perkembangan Kognitif meliputi : 
Perkembangan Pengambilan Keputusan, 
Perkembangan Orientasi Masa Depan, 
Perkembangan Kognisi Sosial, Perkembangan 
Penalaran Moral, Perkembangan Pemahaman 
Agama.



C. Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial meliputi : 
Perkembangan Individu dan Identitas, 
Perkembangan Hubungan dengan Orang Tua, 
Perkembangan Hubungan dengan Teman 
Sebaya, Perkembangan Seksualitas.



D. Perkembangan Emosi

Emosi merupakan hasil tindak balas kepada
sesuatu kejadian atau peristiwa termasuk
tindak balas psikologikal, tindak balas tingkah
laku, tindak balas kognitif dan perasaan
dialami sama ada menggembirakan atau tidak. 



TERIMA KASIH


