
PERTUMBUHAN, 
PERKEMBANGAN, 

KEMATANGAN DAN 
BELAJAR



Pengertian 

Pertumbuhan :

• perubahan yang bersifat kuantitatif

• perubahan yang terkait dengan jumlah 

• yang sifatnya linear. 

• memiliki titik maksimum 

Perkembangan :
• perubahan yang bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. 

• tidak memiliki titik maksimum , tetapi 

• sepanjang hayat hanya mmlk titik optimum



Kematangan  :

• perubahan yang relatif permanen.

• terjadi karena hasil proses biologis, 
terlepas dari faktor lingkungan yang 
mempengaruhinya. 

• perubahan yang tidak direncanakan. 

• terjadi pada setiap orang.

Belajar (learning) :

• menghasilkan perubahan yang terjadi 
karena hasil sebuah pengalaman. 

• merupakan perubahan yang direncanakan



Perkem-
bangan

Pertum-
buhan

Kemata-

ngan

Belajar

•Sepanjang 
hayat

•Kuantita-
tif & Kuali-
tatif

•Interaksi 
antara 
ketiga-nya

•Memiliki 
titik 
optimum

•Memiliki 
titik   akhir

•Kuantita-
tif

•Tidak 
diren-
canakan

•Memiliki 
titik 
maksimum

• Biologis

•Kuantita-
tif

• Tidak
direncana-
kan

•Menghi-
lang
setelah
periode
waktu

•Hasil 
pengalama
n

•Kualitatif

•Direnca-
nakan

•Perma-
nen



Prinsip-prinsip 
Perkembangan

1. Proses perkembangan berjalan dari arah 
kepala ke bawah. Prinsip ini disebut  
Chephalocaudal.

2. Proses perkembangan berjalan dari arah 
tengah ke samping. Prinsip ini disebut
Proximodistal.

! Otot-otot jari tangan dan kaki yang 
akan digunakan dalam keterampilan 
motorik halus merupakan perkembangan 
terakhir dari perkembangan fisik.



3.  Perkembangan merupakan 
interaksi antara kematangan 
dan proses belajar. 

4.  Perkembangan berjalan dari 
sederhana (konkrit) ke arah 
yang kompleks. 

5.  Proses pertumbuhan dan 
perkembangan berjalan dari 
umum ke khusus.



6.   Pertumbuhan/Perkembangan 
berjalan kontinue dan diskontinue. 

• Perkembangan akan berjalan dari satu 
tahap ke tahap selanjutnya. Pada 
perkembangan seorang anak, 
keterampilan tertentu yang sudah dicapai 
akan menjadi dasar untuk menguasai 
keterampilan baru lainnya. 

• Ada masa dimana pertumbuhan berhenti 
ketika mencapai titik maksimum.

7.   Terdapat perbedaan individual 
dalam pertumbuhan dan 
perkembangan.



7. Terdapat perbedaan individual 
dalam pertumbuhan dan 
perkembangan.

8. Terdapat tahapan pada 
perkembangan manusia

9. Setiap tahapan perkembangan 
memiliki TUGAS PERKEMBANGAN

10.Terdapat kerawanan pada setiap 
tahap perkembangan manusia.



Pengertian Tugas 
Perkembangan

Tugas yang muncul pada saat periode 
perkembangan tertentu dalam kehidupan 
individu, yang jika berhasil akan 
menimbulkan rasa bahagia dan membawa 
keberhasilan pada tugas-tugas berikutnya. 
Sebaliknya, jika  gagal mencapai tugas 
perkembangan akan menimbulkan rasa 
tidak bahagia dan  kesulitan dalam 
menghadapi tugas perkembangan periode 
berikutnya. (HAVIGHURST)


