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Perkembangan Peserta Didik

Pengertian Perkembangan

Fungsi Perkembangan

Faktor yang Mempengaruhi 
Perkembangan 

Perkembangan dan belajar



Pengertian Perkembangan

Proses perubahan yang berlangsung 

sepanjang rentang kehidupan, termasuk 

di dalamnya pola berpikir, hubungan 

sosial, kemampuan motorik

Pertumbuhan suatu pertambahan 

atau perubahan dalam ukuran dari 

bagian-bagian tubuh atau dari 

organisme sebagai suatu keseluruhan 



Fungsi Perkembangan

Dapat memberikan harapan yang 
realistis terhadap anak

Memungkinkan orang tua dan guru 
memberikan pembelajaran atau 
pendidikan yang tepat sesuai dengan 
pola dan tingkat perkembangan anak



Faktor yang Mempengaruhi 

Perkembangan

Nature  genetik

Nurture  lingkungan

Nutritions  makanan



Kecepatan belajar

Kecepatan belajar di atas rata-rata

Kecepatan belajar rata-rata

Kecepatan belajar di bawah rata-rata



Gaya belajar

Kombinasi dari bagaimana siswa 
menyerap dan kemudian bagaimana 
mengatur serta mengolah informasi

Gaya belajar visual

Ciri: mengingat apa yang dilihat 
daripada yang didengar, lebih suka 
membaca daripada dibacakan, sering 
menjawab dengan singkat, biasanya 
tidak terganggu keributan, lebih suka 
seni daripada musik, teliti terhadap detil.



 Gaya belajar auditif

Ciri: 

1. belajar dengan mendengarkan 

2. suka berceritera

3. lebih suka musik daripada seni

4. mudah terganggu keributan

5. senang membaca keras dan 

mendengarkan



Gaya belajar kinestetik

Ciri:

belajar melalui manipulasi dan praktis, 

berorientasi pada fisik dan banyak 

bergerak, menggunakan jari sebagai 

petunjuk ketika membaca, banyak 

menggunakan bahasa tubuh, menyukai 

permainan yang menyibukan.



Hambatan Perkembangan

Hambatan Perkembangan Fisik-Motorik

Hambatan Perkembangan Pengamatan

Hambatan Perkembangan Bicara

Hambatan Perkembangan Sosial



Hambatan belajar karena mengalami 

gangguan  perhatian, konsentrasi, 

sensori, dan motorik

Contoh: perhatian mudah teralihkan 

dan tidak bisa berkonsentrasi, 

mengalami gangguan penglihatan 

atau pendengaran,  mengalami 

gangguan gerak.

Hambatan belajar



Hambatan belajar karena terbatas  

kemampuan interaksi dan 

komunikasi

Contoh: sulit melakukan interaksi 

sosial dengan teman atau 

lingkungan, kesulitan 

menyampaikan keinginan karena 

gangguan bicara.

Hambatan belajar (Lanjutan)



Hambatan belajar karena terbatas 

kemampuan pengendalian tingkah 

laku 

Contoh: melakukan tindakan yang 

melanggar aturan, mengalami 

tingkah laku yang berlebihan atau 

berkekurangan

Hambatan belajar (Lanjutan)



Anak Berkebutuhan Khusus

Permanen

Anak yang mengalami hambatan 

bersifat menetap

Temporer

Anak yang mengalami hambatan 

bersifat sementara



Gaya Belajar Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK)

Contoh: Gaya belajar anak autistik

> Rote learner: anak ini cenderung 
menghapal informasi apa adanya tanpa 
memahami arti simbol yang mereka 
hapalkan

> Gestal learner: anak ini bila 
menghapalkan kalimat secara utuh tanpa 
mengerti arti kata-kata yang ada pada 
kalimat tersebut, anak melihat sesuatu 
secara menyeluruh, tetapi sulit memilah 
mana yang penting dan yang tidak.



Gaya belajar ABK (lanjutan)

Visual learner: anak sering melihat-
lihat buku atau gambar atau nonton TV 
dan umumnya mudah mencerna 
informasi yang dilihat

Hands on learner: anak senang 
mencoba-coba dan biasanya 
mendapatkan pengetahuan melalui 
pengalaman 



Hatur nuhun 

Semoga Bermanfaat


