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Perkembangan Peserta Didik 
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Pengantar 
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Pengantar 

Perkembangan  

 Pola gerakan atau perubahan yang 

secara dinamis dimulai dari pembuahan 

atau konsepsi dan terus berlanjut 

sepanjang siklus kehidupan manusia 

yang terjadi akibat dari kematangan dan 

pengalaman  
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Proses dalam Perkembangan 

(Santrock, 1995) 
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Perkembangan merupakan pola perubahan yang 

dinamis yang terkait antara satu periode dengan 

periode lainnya (dari pranatal sampai lansia) 
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(distimulasi sejak awal secara terpadu) 

• P-Phisical  Fisik 

• I-Intelectual  Intelektual  

        (kognitif dan Bahasa) 

• E-Emotion  Emosi 

• S-Social   Social 

(Di Indonesia AGAMA) 
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Dalam menggapai indikator pencapaian perkembangan, 

ada ada anak yang cepat menangkap dan ada yang lambat 

atas kecakapan tertentu. Mengapa seperti itu?  

  Walaupun setiap anak adalah unik, karena 
perkembangan  anak berbeda satu dengan yang lain, 
namun demikian perkembangan anak tetap mengikuti 
pola perkembangan yang umum. Hanya saja tempo dan 
iramanya berbeda.  

  

Dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia : 

1. Faktor internal (kematangan-kondisi fisik dan 
psikologis/mental) 

2. Faktor eksternal meliputi;  
– Lingkungan fisik;kondisi rumah dan sanitasinya,  

– Pola asuh orangtua; bagaimana stimulasi dan motivasi, 
pola hubungan, serta perlakuan yang diberikan,  

– Pendidikan; sistem pembelajaran, kurikulum, dan 
kebijakan sekolah 

– Lingkungan sekitar ; hubungan pertemanan dan kondisi 
masyarakat ; nilai, norma/pranata sosial . 



Slide 7 

Dalam Perkembangan Ada  2 Proses 

yang Terjadi Selama Kehidupan 

• Pertumbuhan     evolusi  

     (awal kehidupan) 

• Kemunduran      involusi  

     (akhir kehidupan) 
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Dua Istilah dalam Pengkajian 

Perkembangan Individu 

1. Pertumbuhan (Growth)  
 Kuantitatif aspek fisik. 

 Contoh : ukuran berat dan tinggi badan, ukuran 
dimensi sel tubuh, umur tulang  yang bisa diukur 

2.  Perkembangan (Development):  
 Kualitatif pematangan fungsi organ individu  

 Contoh : Bertambahnya kemampuan dalam struktur 
dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola 
yang teratur, misalnya dalam perkembangan 
bahasa, emosi, Intelektual, perilaku  
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PPD memahami Perkembangan melalui 
Perspektif Perkembangan Sepanjang Kehidupan 

 Life-span perspective berusaha 
menggambarkan, menjelaskan, 
meramalkan, dan mempengaruhi 
perubahan-perubahan yang terjadi dari 
pembuahan hingga masa dewasa.  

 Tujuan akhir dari perspektif ini adalah 
untuk membantu hidup individu menjadi 
kehidupan yang berarti dan produktif  
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Tujuh Karakteristik Dasar Perkembangan 

Manusia dalam Perspektif Sepanjang 

Rentang Kehidupan  

1. Perkembangan adalah seumur hidup.  

2. Perkembangan bersifat multidimensional. 

3. Perkembangan adalah multidireksional.  

4. Perkembangan bersifat lentur (plastis).  

5. Perkembangan selalu melekat dengan 

sejarah. 

6. Perkembangan bersifat multidisipliner. 

7. Perkembangan bersifat kontekstual.  
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Empat Ranah Dalam 

Pengkajian PPD 

• P Physical (Fisik) 

• I  Intelectual (Intelektual) 
• Kognitif dan Bahasa 

• E Emotional (Emosi) 

• S Social and Moral (Sosial dan Moral) 
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Manfaat Mempelajari PPD 

Bagi Pendidik:  

1. Memberikan gambaran tentang  perkembangan 
manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya.  

2. Memberikan  gambaran tentang bagaimana proses 
pembelajaran yang tepat sesuai dengan peserta didik.  

Bagi Peserta Didik;  

1. Memiliki  pengetahuan tentang konsep-konsep PPD  

2. Mampu  menerapkan   pengetahuan    dalam proses 
pembelajaran sesuai dengan tahapan 
perkembangannya. 


