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Tinjauan Mata Kuliah 
   

alam dunia pendidikan dan pengajaran yang menjadi fokus perhatian 

adalah peserta didiknya, baik itu di Taman Kanak-kanak, Sekolah 

Dasar, Pendidikan Menengah, ataupun di Perguruan Tinggi dan pendidikan 

untuk orang dewasa lainnya. 

Sebagai seorang guru atau pengelola suatu pendidikan, Anda perlu 

mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan 

perkembangan anak agar dapat mengatasi masalah pendidikan dan 

pembelajaran yang terjadi di kelas Anda secara tepat, serta implikasi masing-

masing karakteristik terhadap penyelenggaraan pendidikan. 

Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan peserta didik dan 

penerapannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi 

tersebut, Anda sebagai seorang guru wajib mengkaji berbagai aspek 

perkembangan peserta didik, di antaranya hakikat pertumbuhan dan 

perkembangan, karakteristik, dan perbedaan individu yang meliputi aspek 

fisik, motorik, emosi, sosial, kognitif, bahasa, nilai moral, dan sikap, 

kebutuhan individu, perbedaan pendidikan bagi anak normal dan anak 

berkelainan, serta implikasi karakteristik dan kebutuhan anak terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. 

Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini Anda akan dapat: 

1. menjelaskan hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak; 

2. menjelaskan karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah 

dasar; 

3. menjelaskan karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah 

menengah; 

4. menjelaskan karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia dewasa; 

5. karakteristik dan kebutuhan pendidikan bagi anak berkelainan; 

6. menjelaskan implikasi karakteristik peserta didik terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. 

 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta bobot SKS, mata kuliah ini 

disajikan dalam 6 modul sebagai berikut. 

Modul 1,  Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. 

Modul 2,  Karakteristik dan Kebutuhan Peserta Didik Usia Sekolah Dasar. 
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Modul 3, Karakteristik dan Kebutuhan Peserta Didik Usia Sekolah 

Menengah. 

Modul 4, Karakteristik dan Kebutuhan Peserta Didik Usia Dewasa. 

Modul 5,  Karakteristik dan Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Berkelainan, 

Modul 6, Implikasi Karakteristik Peserta Didik terhadap Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

 

Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan dan mengerjakan semua latihan, tugas, dan tes yang diberikan 

dengan sungguh-sungguh. Anda akan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

Selamat belajar, semangat selalu, semoga sukses! 
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