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PERKEMBANGANPERKEMBANGAN

 PERKEMBANGAN: perubahan yg progresif danPERKEMBANGAN: perubahan yg progresif dan

kontinyu (berkesinambungan) dlm diri individu, mulaikontinyu (berkesinambungan) dlm diri individu, mulai

lahir sampai mati.lahir sampai mati.

 PERKEMBANGAN: perubahanPERKEMBANGAN: perubahan--perubahan yg dialamiperubahan yg dialami

individu atau organisme menuju tingkatindividu atau organisme menuju tingkat

kedewasaannya yg berlangsung scr sistematis,kedewasaannya yg berlangsung scr sistematis,

prograsif dan berkesinambungan, baik menyangkutprograsif dan berkesinambungan, baik menyangkut

fisik maupun psikis.fisik maupun psikis.

 PERKEMBANGAN: perubahan yg progresif danPERKEMBANGAN: perubahan yg progresif dan

kontinyu (berkesinambungan) dlm diri individu, mulaikontinyu (berkesinambungan) dlm diri individu, mulai

lahir sampai mati.lahir sampai mati.

 PERKEMBANGAN: perubahanPERKEMBANGAN: perubahan--perubahan yg dialamiperubahan yg dialami

individu atau organisme menuju tingkatindividu atau organisme menuju tingkat

kedewasaannya yg berlangsung scr sistematis,kedewasaannya yg berlangsung scr sistematis,

prograsif dan berkesinambungan, baik menyangkutprograsif dan berkesinambungan, baik menyangkut

fisik maupun psikis.fisik maupun psikis.



PERKEMBANGAN ....PERKEMBANGAN ....

 SISTEMATIS: perkembangan dlm perkembangan ituSISTEMATIS: perkembangan dlm perkembangan itu

bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhibersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi

antara bagianantara bagian--bagian organisme (fisik & psikis) danbagian organisme (fisik & psikis) dan

merupakan satu kesatuan yg harmonis.merupakan satu kesatuan yg harmonis.

 PROGRESIF: perubahan yg terjadi bersifat maju,PROGRESIF: perubahan yg terjadi bersifat maju,

meningkat dan mendalam, baik scr kuantitatif (fisik)meningkat dan mendalam, baik scr kuantitatif (fisik)

maupun kualitatif (psikis).maupun kualitatif (psikis).

 BERKESINAMBUNGAN: perubahan pada bagian atau fungsiBERKESINAMBUNGAN: perubahan pada bagian atau fungsi

organisme berlangsung secara beraturan.organisme berlangsung secara beraturan.

 SISTEMATIS: perkembangan dlm perkembangan ituSISTEMATIS: perkembangan dlm perkembangan itu

bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhibersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi

antara bagianantara bagian--bagian organisme (fisik & psikis) danbagian organisme (fisik & psikis) dan

merupakan satu kesatuan yg harmonis.merupakan satu kesatuan yg harmonis.

 PROGRESIF: perubahan yg terjadi bersifat maju,PROGRESIF: perubahan yg terjadi bersifat maju,

meningkat dan mendalam, baik scr kuantitatif (fisik)meningkat dan mendalam, baik scr kuantitatif (fisik)

maupun kualitatif (psikis).maupun kualitatif (psikis).

 BERKESINAMBUNGAN: perubahan pada bagian atau fungsiBERKESINAMBUNGAN: perubahan pada bagian atau fungsi

organisme berlangsung secara beraturan.organisme berlangsung secara beraturan.



CIRICIRI--CIRI PERKEMBANGANCIRI PERKEMBANGAN
 Terjadinya perubahan aspek fisik (organTerjadinya perubahan aspek fisik (organ--organ tubuh, beratorgan tubuh, berat

badan) dan aspek psikis (matangnya kemampuan berfikir,badan) dan aspek psikis (matangnya kemampuan berfikir,

mengingat dan berkreasi).mengingat dan berkreasi).

 Terjadinya perubahan dlm proporsi; aspek fisik (proporsi tubuhTerjadinya perubahan dlm proporsi; aspek fisik (proporsi tubuh

anak berubah sesuai dgn fase perkembangan) dan aspek psikisanak berubah sesuai dgn fase perkembangan) dan aspek psikis

(perubahan imajinasi dr fantasi ke realitas).(perubahan imajinasi dr fantasi ke realitas).

 Lenyapnya tandaLenyapnya tanda--tanda yang lain; tanda fisik (lenyapnya kelenjartanda yang lain; tanda fisik (lenyapnya kelenjar

thymus/kelenjar anakthymus/kelenjar anak--anak) dan aspek psikis (lenyapnya gerakanak) dan aspek psikis (lenyapnya gerak--

gerik kanakgerik kanak--kanak).kanak).

 Diperolehnya tandaDiperolehnya tanda--tanda baru; fisik (pergantian gigi dan karaktertanda baru; fisik (pergantian gigi dan karakter

seks pd usia remaja) psikis (berkembangnya rasa ingin tahuseks pd usia remaja) psikis (berkembangnya rasa ingin tahu

tentang pengetahuan, moral,  interaksi dgn lawan jenis).tentang pengetahuan, moral,  interaksi dgn lawan jenis).

 Terjadinya perubahan aspek fisik (organTerjadinya perubahan aspek fisik (organ--organ tubuh, beratorgan tubuh, berat

badan) dan aspek psikis (matangnya kemampuan berfikir,badan) dan aspek psikis (matangnya kemampuan berfikir,

mengingat dan berkreasi).mengingat dan berkreasi).

 Terjadinya perubahan dlm proporsi; aspek fisik (proporsi tubuhTerjadinya perubahan dlm proporsi; aspek fisik (proporsi tubuh

anak berubah sesuai dgn fase perkembangan) dan aspek psikisanak berubah sesuai dgn fase perkembangan) dan aspek psikis

(perubahan imajinasi dr fantasi ke realitas).(perubahan imajinasi dr fantasi ke realitas).

 Lenyapnya tandaLenyapnya tanda--tanda yang lain; tanda fisik (lenyapnya kelenjartanda yang lain; tanda fisik (lenyapnya kelenjar

thymus/kelenjar anakthymus/kelenjar anak--anak) dan aspek psikis (lenyapnya gerakanak) dan aspek psikis (lenyapnya gerak--

gerik kanakgerik kanak--kanak).kanak).

 Diperolehnya tandaDiperolehnya tanda--tanda baru; fisik (pergantian gigi dan karaktertanda baru; fisik (pergantian gigi dan karakter

seks pd usia remaja) psikis (berkembangnya rasa ingin tahuseks pd usia remaja) psikis (berkembangnya rasa ingin tahu

tentang pengetahuan, moral,  interaksi dgn lawan jenis).tentang pengetahuan, moral,  interaksi dgn lawan jenis).



PRINSIPPRINSIP--PRINSIP PERKEMBANGANPRINSIP PERKEMBANGAN

 PERKEMBANGAN MERUPAKAN PROSES YG TDK PERNAHPERKEMBANGAN MERUPAKAN PROSES YG TDK PERNAH

BERHENTI (NEVER ENDING PROCESS).BERHENTI (NEVER ENDING PROCESS).

 SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN SALING MEMPENGARUHI.SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN SALING MEMPENGARUHI.

 PERKEMBANGAN MENGIKUTI POLA ATAU ARAHPERKEMBANGAN MENGIKUTI POLA ATAU ARAH

TERTENTU.TERTENTU.

 PERKEMBANGAN TERJADI PD TEMPO YG BERLAINAN.PERKEMBANGAN TERJADI PD TEMPO YG BERLAINAN.

 SETIAP FASE PERKEMBANGAN MEMPUNYAI CIRI KHAS.SETIAP FASE PERKEMBANGAN MEMPUNYAI CIRI KHAS.

 SETIAP INDIVIDU YG NORMAL AKAN MENGALAMISETIAP INDIVIDU YG NORMAL AKAN MENGALAMI

TAHAPAN/FASE PERKEMBANGAN.TAHAPAN/FASE PERKEMBANGAN.

 PERKEMBANGAN MERUPAKAN PROSES YG TDK PERNAHPERKEMBANGAN MERUPAKAN PROSES YG TDK PERNAH

BERHENTI (NEVER ENDING PROCESS).BERHENTI (NEVER ENDING PROCESS).

 SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN SALING MEMPENGARUHI.SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN SALING MEMPENGARUHI.

 PERKEMBANGAN MENGIKUTI POLA ATAU ARAHPERKEMBANGAN MENGIKUTI POLA ATAU ARAH

TERTENTU.TERTENTU.

 PERKEMBANGAN TERJADI PD TEMPO YG BERLAINAN.PERKEMBANGAN TERJADI PD TEMPO YG BERLAINAN.

 SETIAP FASE PERKEMBANGAN MEMPUNYAI CIRI KHAS.SETIAP FASE PERKEMBANGAN MEMPUNYAI CIRI KHAS.

 SETIAP INDIVIDU YG NORMAL AKAN MENGALAMISETIAP INDIVIDU YG NORMAL AKAN MENGALAMI

TAHAPAN/FASE PERKEMBANGAN.TAHAPAN/FASE PERKEMBANGAN.


