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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL Program Studi 

 
S-03 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan pancasila 

KU-05 Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya 

KU-06 Mengelola pembelajaran secara mandiri 

KK.05 Melakukan rapport dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan 

interpersonal yang sehat  

KK.10 Melakukan identifikasi awal individu yang berkebutuhan khusus 

CP Mata Kuliah 

 M1 Mahasiswa akan mampu menganalisis hakekat  peserta didik menurut berbagai pandangan 

M2 
Mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara tahapan perkembangan peserta didik dengan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran 

Deskripsi Singkat 

MK 

Matakuliah ini mengkaji dan menganalisis hakikat peserta didik menurut berbagai pandangan,  kedudukan  peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik dan  tugas perkembangan pada rentang kehidupan (masa kanak-kanak, masa 

remaja, masa dewasa awal). Implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari aspek 

pertumbuhan  biologis, perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, sosioemosional.  



Pustaka  

 

Utama: 

1. Sitti Hartinah (2010). Pengembangan Peserta Didik. 

2. J W Santrock (2007). Adolescent (terj: Remaja) 

3. Elizabeth B Hurlock (1978). Child Development. (Terj. Perkembangan anak Jilid 1  dan 2) 

4. J W Santrock (2007). Child Development 11 ed. (Terj. Perkembangan anak Jilid 1 dan 2) 

Pendukung: 
Agoes Dariyo (2004). Psikologi Perkembangan Remaja 

Media 

Pembelajaran 

LCD 

Komputer 

White Board 

Buku Penunjang 

Team Teaching - 

Mata Kuliah 

Syarat 
- 

Minggu 

ke 
CP Mata Kuliah Materi Pembelajaran 

Metode 

Pembelajaran  

Assesment 

Indikator Bentuk 

Bobot 

(%) 

1 

Mahasiswa 

memahami orientasi 

mata kuliah 

perkembangan 

peserta didik dan 

aturan-aturan yang 

berlaku 

Overview Perkuliahan: 

Pembahasan RPS, Kontrak 

Perkuliahan, Aturan 

Perkulihan   
Ceramah, 

diskusi  

1. Mahasiswa mengetahui 

tentang agenda 

perkuliahan  

2. Mahasiswa menyepakati 

bobot penilaian  

3. Mahasiwa memahami 

aturan kelas  

 

Diskusi  2% 



2-3 

Mahasiswa 

memperoleh 

pemahaman 

mengenai pengertian 

perkembangan dn 

pertumbuhan  

1. Pengertian 

perkembangan 

2. Perbedaan 

perkembangan dan 

pertumbuhan 

3. Ciri-ciri perkembangan 

4. Tahap-tahap 

perkembangan   

Ceramah 

1. Mahasiwa memahami 

konsep perkembangan dan 

pertumbuhan peserta didik 

2. Mahasiswa memahami 

karakteristik 

perkembangan peserta 

didik 

Diskusi  2% 

4 

Mahasiwa memahami 

mengenai teori-teori 

dalam perkembangan 

peserta didik 
Teori-teori perkembangan  Ceramah  

Mahasiswa memahami teori-

teori yang mendasari 

perkembangan peserta didik  
Diskusi   2% 

5 

Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

faktor-faktor dalam 

proses perkembangan 

peserta didik 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan 

Ceramah dan 

diskusi  

Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi faktor-faktor 

dalam perkembangan peserta 

didik 

Hasil diskusi 2% 

6-7 

Mahasiswa 

memahami tentang 

tugas-tugas dalam 

perkembangan 

individu 

Tugas-tugas dalam 

perkembangan 

Ceramah dan 

diskusi 

Mahasiswa mampu 

menyebutkan tugas-tugas 

perkembangan sesuai dengan 

tahap usia peserta didik 

Hasil kerja 2% 

9 

Mahasiswa mampu 

memahami metode 

yang dapat digunakan 

untuk mempelajari 

perilaku peserta didik 

Mempelajari perilaku 

peserta didik 

Ceramah dan 

diskusi 

Mahasiswa mampu 

memahami langkah-langkah 

dalam mengidentifikasi 

perilaku peserta didik 

Hasil kerja  2% 

10  Karakteristik peserta didik Diskusi Mahasiwa mampu memahami Hasil kerja  



kelompok karakteristik peserta didik 

11 Evaluasi Tengah Semester 30% 

12 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

aspek-aspek dalam 

proses perkembangan 

anak usia dini 

Perkembangan peserta didik 

Usia Dini 

Presentasi dan 

diskusi 

1. Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

perkembangan fisik anak 

usia dini 

2. Mahasiswa memahami 

tentang perkembangan 

intelektual anak usia dini 

3. Mahasiswa memahami 

perkembangan emosi pada 

anak usia dini  

4. Mahasiswa memahami 

perkembangan sosial 

moral pada anak usia dini 

5. Mahasiswa memahami 

implikasi dari 

perkembangan anak usia 

dini dalam pembelajaran 

Hasil diskusi  2% 

 13 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

aspek-aspek dalam 

proses perkembangan 

anak-anak 
Perkembangan peserta didik 

Masa Sekolah Dasar 

Presentasi dan 

diskusi 

1. Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

perkembangan fisik anak-

anak  

2. Mahasiswa memahami 

tentang perkembangan 

intelektual anak-anak  

3. Mahasiswa memahami 

perkembangan emosi pada 

anak-anak  

4. Mahasiswa memahami 

Hasil diskusi  10% 



perkembangan sosial 

moral pada anak-anak  

5. Mahasiswa memahami 

implikasi dari 

perkembangan anak-anak 

dalam pembelajaran 

14 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

aspek-aspek dalam 

proses perkembangan 

remaja pada usia 

sekolah menengah 

pertama 

Perkembangan peserta didik 

Usia remaja awal 

Presentasi dan 

diskusi 

1. Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

perkembangan fisik pada 

remaja awal 

2. Mahasiswa memahami 

tentang perkembangan 

intelektual remaja awal  

3. Mahasiswa memahami 

perkembangan emosi pada 

remaja awal 

4. Mahasiswa memahami 

perkembangan sosial 

moral pada remaja awal 

5. Mahasiswa memahami 

implikasi dari 

perkembangan remaja 

awal dalam pembelajaran 

Hasil diskusi  5% 

15 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

aspek-aspek dalam 

proses perkembangan 

remaja pada masa 

sekolah menengah 

atas  

Perkembangan peserta didik 

masa sekolah menengah 

atas 

Presentasi dan 

diskusi 

1. Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

perkembangan fisik pada 

masa sekolah menengah 

atas 

2. Mahasiswa memahami 

tentang perkembangan 

Hasil diskusi  2% 
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