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Psikologi Perkembangan

Merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari/ menelaah/ 
mengkaji: perkembangan manusia yang meliputi perubahan-perubahan

intra/ interindividual dimulai dari konsepsi hingga lanjut usia



Pertumbuhan vs Perkembangan

Perubahan ke arah kematangan (maturation). Lebih dalam hal fisik
yang dapat dengan mudah dikuantifikasikan.
Contoh: Tinggi dan berat badan, gigi, rambut, dll

Perubahan ke arah yang semakin maju, kompleks dan menuju
kedewasaan.
Contoh: Kognitif, emosi, bahasa, moral-religious, sosial, dll

Pertumbuhan

Perkembangan



Perspektif Perkembangan Masa Hidup

Bagaimana dua
orang bayi bisa
menjadi tokoh

yang sangat
berpengaruh
bagi dunia?



Perspektif Perkembangan Masa Hidup

Perkembangan itu …

Seumur hidup – Tidak ada periode usia yang mendominasi
perkembangan. 

Multidimensional – Perkembangan meliputi dimensi biologis, 
kognitif, dan sosial.

Multidireksional– Beberapa dimensi bisa meningkat, sementara
dimensi lainnya menurun sejalan waktu.

Lentur – Perubahan pada diri seseorang dapat terjadi kapanpun.

Melekat pada waktu – Perkembangan dipengaruhi kondisi
lingkungan yang sedang terjadi

Multidisiplin – Perkembangan ditinjau dari berbagai ilmu (psikologi, 
sosiologi, antropologi, neurosains)

Kontekstual – Manusia merespon dan beradaptasi dengan konteks
dunia yang sedang berubah.



Tahapan Perkembangan Manusia

Proses Biologis

Proses 
Sosioemosional

Proses Kognitif

Prakelahiran Bayi
Lahir – 18 / 24 bulan

Anak-Anak Awal
2 – 5 tahun

Anak-Anak
6 – 11 tahun

Remaja
10 / 11 – 18 / 21 tahun

Dewasa Awal
20 an – 30 an tahun

Dewasa Tengah
40 an – 50 an tahun

Dewasa Akhir
60 an - meninggal

Perubahan fisik, sifat-sifat yang 
diturunkan, pertambahan tinggi
dan berat, kemampuan motorik

Berimajinasi, berbahasa, 
menghafal, mengerjakan soal, 

berhitung
Hubungan sosial, pengenalan

emosi, pembentukan
kepribadian



Konsepsi Mengenai Usia

Usia Kronologis

Usia Biologis

Usia Psikologis

Usia Sosial

Usia Kronologis – Usia yang merujuk pada jumlah tahun yang telah dilalui sejak kelahiran
Usia Biologis -- Usia yang merujuk pada kesehatan biologis dan keberfungsian tubuh
Usia Psikologis – Usia yang merujuk pada kemampuan beradaptasi dan mengendalikan diri
Usia Sosial – Usia yang merujuk pada kemampuan dalam mengambil peran di masyarakat



Isu-Isu Perkembangan

Nature and Nurture

Stability and Change

Continuity and Discontinuity

Perdebatan mengenai mana yang paling berpengaruh dalam
perkembangan manusia, apakah faktor keturunan atau pengaruh
lingkungan

Perdebatan mengenai apakah sifat-sifat yang Nampak pada usia
dini akan senantiasa bertahan atau dapat berubah seiring
perkembangan

Perdebatan mengenai apakah perkembangan terjadi secara
gradual berkesinambungan atau melalui tahapan yang terpisah
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Tahapan Perkembangan Remaja

➢Dewasa Awal (13 – 18 tahun)

➢Dewasa Akhir (18 – 25 tahun)

usia bukanlah pedoman utama yang menentukan
masa remaja. Para peneliti lebih memilih
pubertas dan periode masuk sekolah menengah
sebagai awal dari masa remaja, lalu lulus sekolah
tinggi dan mendapatkan pekerjaan tetap sebagai
akhir dari masa remaja.

Umumnya awal remaja ditandai secara biologis yaitu 
pubertas, dan diakhiri secara budaya yaitu mendapatkan 

kerja atau dianggap mampu berperan sebagai sosok 
dewasa.



Perubahan Remaja - Dewasa
Jeffrey Arnett (2006)

Pencarian identitas (identity exploration), terutama dalam hal pekerjaan dan pasangan.

Labil (instability), adanya ketidakstabilan dalam hal rasa ketertarikan lawan jenis, pekerjaan ataupun pendidikan.

Fokus pada diri (self-focused), pada umumnya seseorang dalam fase peralihan ini masih sedikit memiliki 
kewajiban dalam peran di lingkungan sehingga memiliki cukup banyak waktu untuk menjalani hidup sesuai 
keinginan sendiri.

Rasa mengambang (feeling in-between), umumnya merasa bukan lagi remaja tapi belum siap sepenuhnya 
sebagai orang dewasa.

Usia kemungkinan (the age of possibilities), usia yang sangat memungkinkan bagi seseorang untuk mengubah 
arah hidupnya, seperti mereka yang saat remaja melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran maka pada 
masa ini biasa memikirkan ulang arah hidupnya dan berubah ke arah yang lebih baik.



Perspektif Mengenai Remaja

MASA AWAL

Plato (abad 4 SM) munculnya daya nalar; asumsinya anak-anak seharusnya menggunakan waktu untuk 
berolahraga dan bermusi, sementara remaja menggunakan waktunya untuk belajar ilmu eksak dan 
matematika. 
Aristoteles (abad 4 SM) munculnya kemampuannya untuk memilih, dan adanya keinginan mandiri 
sebagai tanda kematangan

Pada zaman pertengahan, anak-anak dan remaja dianggap sama dengan dewasa hanya saja dengan tubuh 
yang lebih kecil. Dengan demikian dianggap harus mengikuti kedisiplinan aturan yang sama.
Jean-Jacques Rousseau  anak-anak dan remaja berbeda dengan orang dewasa; menganggap rasa ingin 
tahu harus dikembangkan pada usia 12 - 15 tahun, dan sejak 15 hingga 20 tahun mulai mengembangkan 
ketertarikan dengan lawan jenis.



Perspektif Mengenai Remaja

MASA ABAD KE-20 & KE-21

G. Stanley Hall (1844 – 1924)  pemrakarsa penelitian ilmiah tentang remaja mencetuskan konsep storm 
and stress view (berakar dari teori evolusi) yaitu bahwa remaja merupakan suatu masa penuh konflik dan 
perubahan suasana hati yang tidak terkendali
Margaret Mead (1928) melakukan penelitian pada remaja Kepulauan Samoa; menyatakan 
perkembangan lebih dipengaruhi oleh kebudayaan dan sosial daripada biologis, sehingga tidak semuanya 
mengalami storm and stress 

Cohort Effect  karakteristik remaja dapat dikelompokkan sesuai kelompok umurnya pada waktu-waktu 
tertentu berdasarkan peristiwa yang terjadi (Cth generasi perang, generasi IT, dll)

generasi yang lahir setelah tahun 1980 adalah generasi millenials, yang memiliki dua karakteristik utama: 1) 
keberagaman etnis, dan 2) keterikatan pada teknologi.  Secara sifat, remaja millenials pada umumnya 
percaya diri, ekspresif, bebas, banyak aktivitas dan terbuka pada perubahan. 



Pandangan Terhadap Remaja

Terdapat pandangan mengenai remaja bahwa mereka dianggap 
“ingin pekerjaan, tapi setelah dapat pekerjaan tidak mau bekerja”, 

“malas”, “suka pacaran”, “egois”, dan banyak hal lain yang 
dipandang negatif.

Daniel Offer (1988) dalam penelitian lintas budayanya tidak
menemukan bukti-bukti yang mendukung pandangan negatif
terhadap remaja. Penelitiannya di Amerika Serikat, Australia,
Banglades, Hungaria, Israel, Italia, Jepang, Taiwan, Turki, dan
Jeman (barat) menemukan bahwa setidaknya 73% remaja
memiliki gambarn diri yang positif, di mana mereka sangat
percaya diri dan optimis tentang masa depannya. Meski ada
pengecualian, kebanyakan remaja bahagia, menikmati hidupnya,
menunjukkan emosi positif dan hubungan baik dengan
keluarganya. Intinya tidak benar-benar menunjukkan gejala
storm and stress.



Positive Youth Development

a) Competence, yaitu memiliki persepsi positif pada setidaknya satu area seperti sosial, akademik, fisik, karier 
dan lainnya.

b) Confidence, yang melingkupi perasaan menghargai diri dan keyakinan dapat menyelesaikan tugas yang 
diberikan padanya.

c) Connection, ditandai oleh hubungan positif dengan orang lain, termasuk keluarga, teman sebaya, guru, dan 
komunitas.

d) Character, yaitu memahami dan menghormati aturan, pengertian mengenai hal yang benar dan salah, juga 
integritas.

e) Caring/ compassion, menunjukkan perasaan dan kepedulian kepada orang lain, terutama yang sedang 
mengalami kesulitan.

Jacqueline Lerner (2009, 2013)
Five 

Cs

Competence Confidence Connection Character Compassion

untuk mengembangkan kelima karakter positif ini, remaja memerlukan lingkungan sosial 
yang juga positif – seperti program pengembangan remaja, organisasi remaja, aktivitas-
aktivitas khusus remaja, dan juga orang-orang kompeten seperti guru yang perhatian, 

pemimpin komunitas yang peduli, dan mentor.



Teori-Teori perkembangan Remaja

Perkembangan sangat dipengaruhi oleh pengalaman bersama orangtua pada usia awal. Tokoh Psikoanalisis, 
Sigmund Freud, berpendapat bahwa masa remaja diisi oleh ketegangan dan konflik.

Teori PSIKOANALISIS

ID SUPER EGOEGO

PERKEMBANGAN PSIKOSEKSUAL

Manusia beradaptasi dengan lingkungan untuk mendapatkan kesenangan dan 
menghindari kesengsaraan. Untuk menjaga kondisi diri yang stabil, manusia 
menerapkan mekanisme pertahanan diri (defence mechanism)

➢ Banyak yang menilai Freud terlalu menekankan dorongan seksual daripada  
nilai-nilai budaya

➢ Freud juga dinilai terlalu menekankan aspek ketidaksadaran dalam 
berperilaku



Teori-Teori perkembangan Remaja

Erikson berpendapat bahwa esensi perkembangan adalah untuk
mampu berafiliasi secara sosial. Erikson juga menekankan bahwa
perkembangan tidak hanya dipengaruhi oleh masa awal, melainkan
seluruh fase kehidupan

Teori PSIKOSOSIAL

ERIK ERIKSON
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Teori-Teori perkembangan Remaja

ERIK ERIKSON

Teori KOGNITIF

ALBERT BANDURA

SOCIAL LEARNING 
THEORY



Teori-Teori perkembangan Remaja Teori MORAL

END session 2
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FAKTOR – FAKTOR PUBERTAS

KETURUNAN

HORMON

Salah satu faktor pengaruh pubertas adalah gen yang terkait dengan usia. Pada
kebanyakan orang pubertas terjadi antara 9 dan 16 tahun. Faktor lingkungan juga bisa
memberikan peranan.

Hormon perkembangan dihasilkan oleh endocrine glands dan dibawa oleh aliran 
darah. Ada dua hormon utama: 1) Androgen untuk laki-lak; dan 2) Estrogen untuk 
perempuan. Kedua hormon tetap ada di masing-masing jenis kelamin.

Testosteron adalah androgen yang diproduksi di testis, berperan pada perkembangan 
pubertas, dengan cirinya adanya pertambahan ukuran fisik, perubahan suara, tumbuh 
rambut di tumbuh. 

Estradiol adalah estrogen yang diproduksi di ovarium, berperan pada perkembangan 
pubertas, cirinya adalah pertumbuhan fisik, sebagaimana pada laki-laki.



FAKTOR – FAKTOR PUBERTAS

BERAT BADAN

LINGKUNGAN

Studi yang dirangkum oleh Currie (2012) terhadap 46.000 anak-anak dari 34 negara
menunjukkan bahwa obesitas berhubungan dengan pubertas yang lebih awal. Dengan
demikan remaja yang banyak berolahraga atau kekurangan gizi cernderung lambat
mengalami puber.

Remaja yang berada di negara maju, kondisi keluarga miskin, konflik keluarga, dan 
penyalahgunaan obat-obatan dapat memicu pubertas yang lebih awal.



PUBERTAS TERKAIT PERTUMBUHAN

Pubertas mempengaruhi pertumbuhan fisik, tanda-tanda pertumbuhan
fisik akibat pubertas dimulai pada usia 9 tahun (perempuan) dan 11 tahun
(laki-laki). Puncak perubahan pubertas terjadi pada usia 11,5 tahun
(perempuan) dan 13,5 tahun (laki-laki). Pertambahan berat juga terjadi
sejalan dedngan pertumbuhan tubuh. Selain itu jjuga terdapat
peningkatan ukuran pinggang (perempuan) dan bahu (laki-laki).



PUBERTAS TERKAIT SEKSUALITAS

Ada banyak perubahan yang dialami selama pubertas, di antaranya terkait dengan organ seksual. Pada pria, 
pubertas peling memberikan pengaruh terkait: 1) pertumbuhan penis, 2) perkebangan testis, 3) rambut pada 

wajah (kumis dan jambang). Sementara itu pengaruh pubertas yang paling menonjol dari wanita adalah: 1) 
pertumbuhan payudara, 2) rambut kemaluan.



PUBERTAS TERKAIT PSIKOLOGIS

Gambaran terhadap Tubuh – perempuan cenderung tidak puas dengan perkembangan
tubuhnya karena citra ideal wanita langsing, sementara laki-laki cenderung lebih puas karena
citra ideal kekar. Namun perempun dan laki-laki sama-sama mulai memperhatikan
penampilannya, dan ingin tampil unik/ berbeda.

Hormon dan Perilaku – Kadar androgen yang terlalu tinggi berhubungan dengan perilaku yang
berlebihan dan menjurus pada pelanggaran kedisiplinan pada laki-laki, sementara kadar adrenal
androgen yang terlalu tinggi padaperempuan berhubungan dengan emosi negatif seperti
depresi pada wanita. Namun studi dari DeRose & Brooks-Gunn (2008) menyatakan bahwa
hormon bukan penyebab tunggal perilaku remaja, bahkan pengaruh sosial berpengaruh 2 – 4
kali lebih kuat. Artinya level hormon puber yang tinggi merupakan faktor resiko, sementara
kondisi sosial yang harmonis menjadi faktor protektif.

Waktu Pubertas – Remaja, baik perempuan maupun laku-laki, yang mengalami pubertas awal
pada umumnya merasa lebih bangga pada dirinya ketika itu. Namun saat dewasa justru remaja
yan lebih lambat masa pubernya lebih positif memandang dirinya. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa perempuan yang puber lebih awal cenderung lebih rawan terlibat dalam
perilaku seksual yang berlebihan dan penggunaan obat-obat terlarang, juga lebih rentan
mengalami depresi.



KESEHATAN REMAJA

Remaja mulai berkurang asupan sayur dan buahnya (Eaton dkk, 2008)

Remaja mulai kurang aktif jika dibandingkan usia anak-anak (Butcher dkk, 2008)

Remaja mulai kurang memenuhi jam kebutuhan tidur (American National Sleep 
Foundation, 2006)
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OTAK

Perkembangan kognitif (kemampuan berpikir) ditandai oleh perkembangan otak

a) Perkembangan otak dipengaruhi oleh 
genetis dan pengalaman 

b) Otak dapat senantiasa berkembang 
(plasticity) dan terkait degan kontks

DENDRITE (menyerap informasi) – AKSON (mengirimkan informasi) 
– MYELIN (jalur informasi) – SYNAPS (jarak/ gap antar neuron)

Pada masa remaja, koneksi neuron tetap berkembang tapi tidak
sepesat anak-anak. Pada masa ini juga terjadi penghapusan koneksi
yang sudah tidak lagi pernah digunakann untuk digantikan dengan
koneksi-koneksi baru.



OTAK
1

2

3 4

1) Prefrontal cortex - kemampuan
berfikir secara nalar, pengambilan
keputusan, dan pengendalian diri.

2) Corpus collosum – menyambungkan
belahan otak kanan dan kiri.
Berfungsi untuk pemrosesan
informasi.

3) Aymygdala – bagian yang terkait
dengan emosi

4) Limbic System – Bagian otak yang
terkait bahasa dan pengalaman
terkait hasil positif



OTAK
1

2

3 4

▪ Pada remaja terjadi peningkatan dopamine
(hormon terkait rasa senang) pada prefrontal
cortex dan limbic system sehingga mendorong
perilaku menantang bahaya

▪ Corpus collosum sudah cukup berkembang,
sementara prefrontal cortex masih dalam masa
perkembangan pada usia 18 – 25 tahun, sehingga
kemampuan berpikir sudah cukup mumpuni
walaupun daya nalarnya belum optimal

▪ Limbic system dan amygdala sudah berkembang
terlebih dahulu, sehingga remaja memiliki emosi
yang lebih intens dan memiliki kebutuhan atas
penghargaan

✓ Karena perkembangan limbic system dan
amygdala lebih dulu dibanding corpus collosum
dan prefrontal cortex maka remaja memiliki emosi
yang kuat tapi belum mampu mengendalikannya
secara rasional



Schemes (Skema). Merupakan reprenetasi mental dari dunia. Misal skema 
tentang smartphone

Assimilation (Asimilasi). Penambahan informasi terkait dengan skema yang
ada, tanpa menguba skema. Misal memencet tombol power pada
smartphone untuk menghidupkan

Accommodation (Akomodasi). Pembaruan skema saat menghadapi situasi
yang berbeda dari sebelumnya. Misal pemahaman baru bahwa memencet
tombol power smartphone tidak bisa untuk menambah aplikasi baru

Equillibration (Ekuilibrasi). Konflik kogitif dikenal dengan disekuilibasi, di
mana seseorang merasa bingung dengan skema yang telah ia miliki. Misal
bingung bagaimana caranya menambah aplikasi pada smartphone

Teori PIAGET



Teori PIAGET

Tahap OPERASIONAL FORMAL – 11 tahun hingga dewasa

✓ Bisa membandingkan sesuatu tanpa harus melihatnya
✓ Bisa memikirkan sesuatu yang lebih abstrak (tidak ada 

dalam realita) “I began thinking about why I was thinking what I was. 

Then I began thinking about why I was thinking about why I was thinking 
about what I was”

✓ Mampu berpikir idealis, juga berpikir sebagaimana
ilmuwan yang mengidentifikasi permasalahan dan
mengembangkan hipotesis untuk menyelesaikannya

OPERASIONAL AWAL – didominasi oleh proses asimilasi (mencoba 
memahami dunia secara subjektif dan ideal)

OPERASIONAL LANJUT – didominasi oleh proses akomodasi 
(memahami bahwa idealita tidak sama dengan realita maka 
mencoba untuk meyesuaikan pandangan



Teori Vygotsky

Social Constructivist Theory  menekankan pentingnya interaksi sosial dalam 
pembelajaran. Salah satu konsep pling mendasar adalah

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT
Yang merupakan tingkatan tugas yang terllu sulit untuk dikuasai seorng diri 
sehingga memerlukan bimbingan dari orang yang dianggap lebih mampu.



Kecerdasan PRAKTIS

Kecerdasan KREATIF

Kecerdasan ANALITIS Jenis Kecerdasan

membandingkan

evaluasi

analisis

insight

sintesis

adaptasi dengan
situasi unik

adaptasi dengan
situasi keseharian

secara nyata

TRIARCHIC

INTELLLIGENCE


