
RANCANGAN TUTORIAL  
(RT)  

Mata kuliah   : Perkembangan Belajar Peserta Didik 
Bobot mata kuliah  : 2 SKS 

Kode mata kuliah   : 

Nama Tutor   : Drs. Nurwidodo, M.Kes 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah: 

Mata Kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi penguasaan 

substansi dan metodologi dasar perkembangan belajar peserta didik, untuk mencapai 

kompetensi tersebut, mahasiswa diwajibkan mengkaji: 

1) Mengidentifikasi potensi perkembangan kognitif, fisik dan psikomotorik dengan 100% 

tepat 

2) Mengidentifikasi potensi perkembangan moral dan emosional dengan 100% tepat 

3) Mengidentifikasi potensi perkembangan sosial dan bahasa dengan 100% tepat.  

Kompetensi Mata Kuliah:  

Mahasiswa dapat menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan materi 

perkembangan peserta didik yang akan membahas potensi perkembangan kognitif, fisik dan 

psikomotorik, potensi perkembangan moral dan emosional, serta potensi perkembangan 

sosial dan bahasa.      
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SATUAN KEGIATAN TUTORIAL 
(SKT I)  

Mata kuliah    : Perkembangan Belajar Peserta Didik 

Sem/Bobot mata kuliah  : I/2 Sks 

Nama Tutor    : Drs. Nurwidodo, M.Kes 

Pokok bahasa    : Aspek Perkembangan Peserta Didik 

Sub Pokok Bahasan  : 

1.1. Aspek Perkembangan Potensi Kognitif 

1.2. Aspek Perkembangan Potensi Fisik 

1.3. Aspek Perkembangan Psikomotorik 

1.4. Aspek Perkembangan Potensi Moral 

1.5. Aspek Perkembangan Emosional 

1.6. Aspek Perkembangan Sosial 

1.7. Aspek Perkembangan Bahasa  

Kompetensi dasar : Mahasiswa dapat menguasai substansi dan metodologi dasar 

keilmuan materi perkembangan peserta didik yang akan membahas 

potensi perkembangan   kognitif, fisik dan psikomotorik, potensi 

perkembangan moral dan emosional, serta potensi perkembangan 

sosial dan bahasa.  

Indikator  :1.1.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep Potensi           

Perkembangan Kognitif, Fisik dan Psikomotorik 

1.2.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep Potensi 

Perkembangan Moral dan Emosional 

1.3.Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep Potensi   

Perkembangan Sosial dan Bahasa  

Model Tutorial : Kooperatif, Aktif (Sajian dosen…>Diskusi….>Tanya 

Jawab…>Pemantapan). 



Tahap Kegiatan:  

Tahap 
Kegiatan

 
Rincian Kegiatan   

Tutor Mahasiswa Estimasi 
Waktu 

Keterangan

  

Kegiatan 
Awal      

1. Apresiasi tentang 
deskripsi Mata kuliah 
Perkembangan Peserta 
Didik 

2. Menggali pemahaman 
mahasiswa dan 
merespon jawaban 
mahasiswa dengan 
mengetengahkan 
kompetensi dasar yang 
harus dicapai  

1. Tanya jawab 
mengenai pemikiran 
awal deskripsi mata 
kuliah 

2. Membangaun sebuah 
jawaban tentang 
deskripsi matakuliah 

10 menit  

Kegiatan 
Inti 

1. Menyebutkan beberapa 
definisi potensi 
perkembangan 

2. Menyebutkan beberapa 
definisi Potensi 
Perkembangan Kognitif, 
Fisik dan Psikomotorik 

3. Menyebutkan beberapa 
definisi Potensi 
Perkembangan Moral 
dan Emosional 

4. Menyebutkan beberapa 
definisi Potensi 
Perkembangan Sosial 
dan Bahasa 

1. Membangun sebuah 
konsep dari definisi 
potensi 
perkembangan 

2. Membangun sebuah 
konsep Potensi 
Perkembangan 
Kognitif, Fisik dan 
Psikomotorik 

3. Mampu menyebutkan 
perbedaan masing-
masing Potensi 
Perkembangan Moral 
dan Emosional 

4. Tanya jawab tentang 
konsep potensi 
perkembangan 

5. Mengkaji konsep 
yang membedakan 
Perkembangan 
Kognitif, Fisik dan 
Psikomotorik 

6. Mengkaji konsep 
yang membedakan 
Perkembangan Moral 
dan Emosional 

7. Mengkaji konsep 
yang membedakan 
Perkembangan Sosial 
dan Bahasa 

8. Menyimak dan 
mencatat penjelasan 
tutor 

90 menit  

Kegiatan 
Akhir 

1. Tanya jawab kembali 
tentang konsep potensi 
perkembangan 

2. Merangkum konsep 
potensi perkembangan 
dan mematangkan 
konsep-konsep 
perkembangan dari 
sudut pandang 
Perkembangan Kognitif, 
Fisik dan Psikomotorik, 

1. Berpartisipasi aktif 
menjawab 
pertanyaan-
pertanyaan tutor 

2. Menyimak dan 
mencatat penjelasan 
dari tutor   



Perkembangan Moral 
dan Emosional serta 
Perkembangan Sosial 
dan Bahasa 

     

Inisiasi 1 
PERISTIWA/MASALAH-MASALAH SOSIAL ATUAL MATA KULIAH: 

PERKEMBANGAN BELAJAR PESERTA DIDIK  

Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dengan kegiatan Tutorial Online untuk 

mata kuliah Perkembangan Belajar Peserta Didik. Dalam Tutorial Online kali ini anda akan 

dipandu oleh tutor Anda. Pelaksanaan materi ini akan berlangsung selama lima kali 

pertemuan Online. Pada pertemuan pertama kita akan membahas dan mendiskusikan 

materi-materi yang ada pada unit 3 yang membahas tentang perkembangan peserta didik. 

Dalam kegiatan tutorial online yang ke 3 ini materi yang dibahas meliputi 

perkembangan peserta didik yang akan membahas potensi perkembangan kognitif, fisik 

dan psikomotorik, potensi perkembangan moral dan emosional, serta potensi 

perkembangan sosial dan bahasa. Potensi ini tumbuh dan berkembang sehingga setiap 

peserta didik dapat melaksanakan tugas tugas perkembangan pada setiap tahapannya. Oleh 

karena itu dari kegiatan tutorial online ke 3 ini akan diharapkan mampu Mengidentifikasi 

potensi perkembangan kognitif, fisik dan psikomotorik dengan 100% tepat, 

Mengidentifikasi potensi perkembangan moral dan emosional dengan 100% tepat, 

Mengidentifikasi potensi perkembangan sosial dan bahasa dengan 100% tepat. 

1.Potensi Perkembangan Kognitif, Fisik dan Psikomotorik 
A. Potensi Perkembangan Kognitif  

Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang 

berkaitan dengan pengertian (pengetahuan), yaitu semua proses psikologis yang berkaitan 

dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dalam 

Dictionary Of Psychology karya Drever, dijelaskan bahwa “kognisi adalah istilah umum 

yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan 

makna, penilaian dan penalaran” Ruang Lingkup dari kognisi 
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Salah satu tokoh yang penting yang mengkaji dan meneliti perkembangan kognitif 

anak adalah Jean Piaget.  Jean Piaget meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif 

ini dari tahun 1927 sampai 1980. Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan 

hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi 

juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya tahap-tahap perkembangan 

individu/pribadi serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan belajar individu. 

Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif ini sebagai skemata (Schemas), yaitu 

kumpulan dari skema-skema. Seseorang individu dapat mengikat, memahami, dan 

memberikan respons terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. 

Skemata ini berkembang secara kronologis, sebagai hasil interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Dengan demikian seorang individu yang lebih dewasa memiliki struktur 

kognitif yang lebih lengkap dibandingkan ketika ia masih kecil. Piaget mengemukakan 

empat tahapan kognitif anak yaitu tahap sensori-motor, pra-operasional, operasional 

konkrit, dan operasional formal. 

B. Perkembangan Potensi Fisik 

Secara umum, fisik berarti bentuk (postur) atau perawakan. Jadi Pertumbuhan fisik 

adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia 

dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses perubahannnya adalah 

menjadi panjang (pertumbuhan vertikal) dan menjadi tebal/lebar (pertumbuhan horizontal) 

dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai sejak terjadinya 

pembuahan (fertilisasi) antara sel telur dengan sel sperma yang kemudian berkembang 

menjadi embrio. Pertumbuhan fisik sebelum lahir akan dilanjutkan dengan pertumbuhan 

fisik setelah kelahiran yang akan menyempurnakan struktur dan fungsi dari dimensi fisik 

peserta didik. 

Ada dua hukum pertumbuhan fisik yang berlaku umum dan menyeluruh (Satoto, 

1993), yaitu hukum chepalocaudal dan hukum proksimodistal. Menurut hukum 

chepalocaudal maka pertumbuhan dimulai  dari arah kepala menuju ke kaki. Bagian kepala 

tumbuh lebih dahulu daripada daerah-daerah lain. Kematangan pertumbuhan juga 

berlangsung lebih dahulu dibagian kepala, kemudian melanjutkan ke bagian-bagian lain 

dari tubuh. Bayi baru lahir sudah dapat menggerakkan mata atau bibir, kemudian pada 

masa berikutnya mampu menggerakkan lengan dan tangan dan kemudian disusul dengan 

kemampuan meenggerakkan tungkai dan kaki. Sebagai akibatnya bayi yang baru lahir 

memiliki kepala yang secara proporsi lebih besar dari bagian lain dalam masa-masa 

pertumbuhan berikutnya kepala secara proporsional menjadi lebih kecil.  

Menurut hukum proximodistal maka pertumbuhan berpusat dari daerah sumbu 

(proximo) kearah tepi (distal). Alat-alat yang berada didaerah sumbu misalnya jantung, 

alat-alat nafas dan pencernaan tumbuh lebih dahulu dan lebih pesat dibandingkan didaerah 

tepi, misalnya anggota gerak badan   



  C. Aspek Perkembangan Psikomotorik   

Perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Motorik 

merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir 

antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik yang sempurna 

sangat menopang dalam melaksanakan tugas perkembangan anak pada umumnya, terlebih 

lagi bagi kalangan tertentu yang menggunakan kecerdasan motorik sebagai tumpuannya, 

seperti olahragawan dan profesional.   

Psikomotorik dan motorik memiliki definisi yang berbeda. Secara umum, motorik adalah 

gerak sedangkan psikomotorik adalah kemampuan gerak. Dalam psikologi, kata motor 

diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, yang melibatkan otot-otot 

juga gerakan-gerakannya, demikian pula kelenjar-kelenjar juga sekresinya. Motor dapat pula 

dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau 

rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik.  

Terdapat lima prinsip perkembangan motorik ialah: perkembanagn motor merupakan 

fungsi dari pematangan susunan dan otot, gerakan motorik tak akan terjadi sampai anak 

memiliki kesiapan motor dan syaraf untuk gerakan itu, perkembangan motor secara umum 

mengikuti pola yang dapat diramal, hukum sefalokaudal dan hukum proksimodistal berlaku 

untuk perkembangan motor, dimungkinkan untuk menegakkan perkembangan motor, dan ada 

perbedaan individual dalam perkembangan motor 

2.Potensi Perkembangan Moral dan Emosional  
B.1. Perkembangan Potensi Moral 

Pendidikan pada tingkat dasar menjadi lembaga pendidikan awal dan sebagai peletak 

dasar pengetahuan anak. Selain menjadikan peserta didik menjadi anak yang cerdas, 

pendidikan dasar juga harus dapat menghasilkan manusia yang baik, berbudi pekerti, dan 

berakhlaq. Salah satu pendidikan yang mengarah pada tujuan pendidikan dasar tersebut 

adalah pendidikan moral. Moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Sedangkan 

penggunaan kata “moralitas” berarti hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan (Piaget 

didalam Sinolungan, 1997). 

Dalam mempelajari perkembangan moral anak, marilah kita simak 2 teori berikut ini. 

Dalam bukunya The moral judgement of the child (1923) Piaget menyatakan bahwa kesadaran 

moral anak mengalami perkembangan dari satu tahap yang lebih tinggi.  Pertanyaan yang 

melatar belakangi pengamatan Piaget adalah bagaimana pikiran manusia menjadi semakin 

hormat pada peraturan.  Ia mendekati pertanyaan itu dari dua sudut.  Pertama  kesadaran akan 

peraturan (sejauh mana peraturan dianggap sebagai pembatasan)  dan kedua, pelaksanaan dari 

peraturan itu.  Piaget mengamati anak-anak bermain kelereng, suatu permainan yang lazim 

dilakukan oleh anak-anak diseluruh dunia dan permainan itu jarang diajarkan secara formal 

oleh orang dewasa.  Dengan demikian permainan itu mempunyai  peraturan yang jarang atau 

malah tidak sama sekali ada campur tangan orang dewasa.  Melalui perkembangan umur 

maka orientasi perkembangan itupun berkembang dari sikap heteronom (bahwasannya 

peraturan itu berasal dari diri orang lain) menjadi otonom (dari dalam diri sendiri).  Pada 

tahap heteronom anak-anak menggangap bahwa peraturan yang diberlakukan dan berasal dari 



bukan dirinya merupakan sesuatu yang patut dipatuhi, dihormati, diikuti dan ditaati oleh 

pemain.  Pada tahap otonom, anak-anak  beranggapan bahwa perauran-peraturan merupakan 

hasil kesepakatan bersama antara para pemain. 

B.2. Aspek Perkembangan Emosional 
1. Pengertian Perkembangan Emosi 

Sebagai pendahuluan, marilah kita pahami apa itu arti kata emosi. Seperti dikutip dari 

English and English, emosi adalah “A complex feeling state accompanied by characteristic 

motor and glandular activities “, yaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai 

karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang 

dan berhubungan dengan kondisi afektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. 

Keadaan afektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat 

menghadapi suatu situasi tertentu, seperti rasa senang, bahagia, benci, kangen, terkejut, tidak 

puas, tidak senang dan sebagainya (Yusuf Syamsu, 2006). 

Keadaan emosi pada setiap anak berbeda, kadang ada anak yang dapat mengontrol 

sehingga emosinya tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda fisiknya. 

Kaitannya dengan mengontrol emosi, Ekman dan Friesen (Hurlock, E.B, 1990) menyebutkan 

hal itu dengan istilah display rules, yang dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Masking, keadaan dimana seorang anak dapat menyembunyikan atau menutupi emosi 

yang dialaminya. Emosi yang ada pada dirinya tidak tercetus melalui ekspresi fisiknya. 

Misalnya, rasa rindu seorang anak yang ditinggal ibunya pergi beberapa hari, namun ia 

hanya diam saja dan berusaha tidak cengeng meskipun emosi dalam dirinya sangat 

bertentangan. 

2. Modulation, seorang anak tidak mampu meredam emosinya secara tuntas dengan gejala 

fisiknya, tetapi hanya dapat menguranginya. Misalnya seorang anak terjatuh didepan 

banyak orang, maka ia akan menangis namun tidak terlalu keras. 

3. Simulation, seorang anak yang tidak mengalami emosi, tetapi ia seolah-olah mengalami 

emosi dengan menampakkan gejala-gejala fisik. Misalnya, seorang anak bertingkah laku 

meronta-ronta, marah, atau menendang-nendang hanya karena meniru apa yang dia lihat 

di televisi. 

C.1. Aspek Perkembangan Sosial 

1. Pengertian Perkembangan Sosial 

Syamsu Yusuf (2007) menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian 

kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses 

belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi 

meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja sama. Pada awal 

manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan 

dan pengalaman bergaul dengan orang-orang dilingkungannya. Kebutuhan berinteraksi 

dengan orang lain telah dirasakan sejak anak memasuki usia 6 (enam) bulan. Disaat itu 

mereka telah mampu mengenal manusia lain terutama yang dekat dengan dirinya yaitu ibu 

atau anggota keluarga yang lain. Anak mulai mampu membedakan arti senyum, marah,tidak 



senang, terkejut, dan kasih sayang. Sunarto dan Hartono (1999) menambahkan bahwa 

hubungan sosial (sosialisasi) merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan.  

Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas yang didasari oleh 

kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia 

menjadi semakin kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang 

amat kompleks. Dari kutipan diatas dapatlah dimengerti bahwa semakin bertambah usia anak, 

maka semakin kompleks perkembangan sosialnya karena anak semakin membutuhkan untuk 

berinteraksi dengan orang lain. 

C.2. Aspek Perkembangan Bahasa 

1. Pengertian Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan 

mengagumkan (Semiawan;1989). Meski para ahli mengungkapkan bahwa bahasa itu 

kompleks, namun pada umumnya perkembangan pada individu dengan kecepatan luar biasa 

pada awal masa kanak-kanak. Berangkat dari hasil-hasil penelitian para ahli psikologi 

perkembangan, perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosa 

kata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan 

perkembangan umur kronologisnya. Perbandingan antara umur kronologis dengan 

kemampuan berbahasa individu menunjukkan perkembangan bahasa individu yang 

bersangkutan. 

Pada otak manusia terdapat piranti atau alat linguistik dasar yang bersifat universal yang 

memungkinkan manusia memperoleh bahasa. Area aspek bahasa yang paling berpengaruh 

adalah Broca dan Wernick, sebuah istilah neurologi yang diambil dari nama penemu daripada 

area linguistic dalam otak manusia tersebut. Sedangkan kaum behavioristik memandang 

bahwa kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dalam interaksinya dengan 

lingkungan. 

ASSESMEN ALTERNATIF 
Mata Kuliah : Perkembangan Peserta Didik 

Materi : pengukuran perkembangan kognitif, fisik dan psikomotorik 
(Inisiasi I)  

TUGAS: Saudara, kita telah selesai mempelajari pengukuran perkembangan kognitif, fisik dan 

psikomotorik, selanjutnya untuk memantapkan pemahaman saudara, kerjakanlah latihan 

berikut ini. 

1. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan sosial pada anak? dan darimanakah anak 

memperoleh kemampuan sosialnya? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan sosial anak? 

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk interaksi social yang terjadi pada anak sebagai wujud 

kematangan sosialnya? 

4. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan bahasa pada anak? 

5. Bagaimanakah cara merangsang ketrampilan berbahasa pada anak? 

6. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak?   



KRITERIA PENILAIAN 

NO KRITERIA SKOR 

1   

2    

3     

4   

5 

Mahasiswa Mampu Menganalisis secara 

kritis dan kreatif terhadap munculnya 

masalah sosial pada anak tersebut 

Mahasiswa Mampu Mengidentifikasi 

dengan memberikan alasannya Faktor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

perkembangan sosial anak 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

dengan memberikan alasannya 

bagaimanakah bentuk-bentuk interaksi 

social yang terjadi pada anak sebagai wujud 

kematangan sosialnya. 

Mahasiswa mampu menerapkan cara 

merangsang ketrampilan berbahasa pada 

anak. 

Mahasiswa mampu menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan 

bahasa pada anak. 

20    

10    

10     

30   

30 

 

JUMLAH 100 

 

Tugas ini digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi unit 3 

Apabila anda memperoleh skor : 

90 – 100 = Baik Sekali 

70-89     = Baik 

60 – 69  = Cukup 

<60       = Kurang  

Jika tingkat penguasaan anda mencapai 70% (baik), anda dapat meneruskan ketugas-tugasnya 

selanjutnya. Namun jika penguasaan anda masih dibawah kurang, maka anda harus mempelajari 

lagi bagian-bagian yang belum anda kuasai sampai betul-betul menguasai materi. 

Saudara mahasiswa, selamat mengerjakan, kami menunggu jawaban anda. Silahkan kirim 

kembali jawaban anda melalui fasilitas online yang telah tersedia kepada tutor online anda.
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