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DAUR PERTUMBUHAN FISIK 

 Pertumbuhan fisik dapat diramalkan 

sebelumnya dan umumnya teratur 

 Kecepatan tergantung individu 

 



DAUR PERTUMBUHAN UTAMA 

 Pertumbuhan fisik cepat : periode pra lahir dan 

6 bulan setelah lahir 

 Akhir tahun pertama mulai melambat dan 

cenderung stabil sampai masa remaja 

 Masa remaja,pertumbuhan fisik cepat kembali 



HAL YANG BERPENGARUH TERHADAP 

KECEPATAN PERTUMBUHAN FISIK 

 Genetika 

 Kesehatan dan gizi 

 Keadaan saat lahir (kembar dan single) 

 Kondisi anak (tenang,emosional) 

 Jenis kelamin 



PENGARUH DAUR PERTUMBUHAN FISIK YANG 

CEPAT DAN LAMBAT 

 Kesukaran penyesuaian diri 

 Kebutuhan energi 

 Kebutuhan gizi 

 Kemampuan mempertahankan keseimbangan 

 Kecanggungan individu 



KONDISI YANG MEMPENGARUHI UKURAN FISIK 

TUBUH ANAK 

 Herediter 

 Keadaan pra lahir 

 Keadaan internal anak (gangguan 

emosional,kecerdasan,fungsi 

endokrin,kesehatan,gizi anak) 

 Status sosial ekonomi 

 Suku bangsa 



PERTUMBUHAN FISIK MELIPUTI : 

 PROPORSI TUBUH 

 PERTUMBUHAN TULANG 

 PERTUMBUHAN OTOT DAN LEMAK 

 PERTUMBUHAN GIGI 

 PERTUMBUHAN SYARAF DAN OTAK 



PENGARUH PERUBAHAN PROPORSI TUBUH 

 Terjadi kecanggungan 

 Masalah daya tarik 

 Sikap sosial 

 Sikap terlalu mengkhawatirkan tubuh yang 

tidak seimbang 

 Status kematangan (gemuk vs kurus) 



OSIFIKASI (PENGERASAN TULANG) 

 Berlangsung setelah pasca lahir sampai masa 

akhir remaja 

 Osifikasi sangat berkaitan erat dengan hormon 

yang dikeluarkan kelenjar thyroid 

 Ex: fontanels biasanya akan menjadi rapat 50 

% saat 18 bulan, 2 tahun sdh sempurna 

rapatnya 



OTOT DAN LEMAK (ADIPOSE) 

 Tahun pertama, adipose berkembang lebih 

cepat daripada otot 

 Pertumbuhan otot terlihat jelas pada anak 

perempuan (12-15 th) dan laki-laki (15-16 th) 

 Pertumbuhan otot sejalan dengan peningkatan 

berat tubuh (+ 5 tahun) 

 5-6 tahun pertumbuhan otot cepat,berat badan 

mencapai 75 % dari berat otot 

 Setelah itu, pertumbuhan otot akan melambat 



PERIODE KRITIS ADIPOSE 

 3 bulan terakhir pra lahir 

 2-3 tahun 

 11 – 13 tahun 

 

Karbohidrat akan merangsang pembentukan sel-

sel lemak yang lebih cepat 



PENGARUH PERBANDINGAN OTOT LEMAK 

 Pengaruh langsung : memberikan bentuk 

tubuh dan akan mempengaruhi perilaku anak 

sehari-hari 

 Pengaruh tidak langsung : perbandingan otot 

lemak akan mendorong reaksi tertentu anak 

terhadap pembentukan bentuk tubuhnya 



PERTUMBUHAN GIGI 

 9 bulan : 3 gigi susu 

 2-2,5 th : 20 gigi susu 

 6 tahun : 1-2 gigi tetap 

 10 tahun : 14-16 gigi tetap 

 13 tahun : 27-28 gigi tetap 



PENGARUH PSIKOLOGI PERTUMBUHAN GIGI 

 Emosi 

 Gangguan keseimbangan tubuh 

 Tanda kedewasaan 

 Pengaruh terhadap penampilan 

 Pengaruh terhadap pengucapan kata-kata 



PERKEMBANGAN SUSUNAN SYARAF DAN OTAK 

 1/8 dari berat tubuh : saat lahir 

 1/18 dari berat tubuh : 10 tahun 

 1/30 berat tubuh : 15 tahun 

 1/40 berat tubuh : dewasa 



PENGARUH PERKEMBANGAN SARAF DAN OTAK 

 Proporsi tubuh 

 Penampilan 

 Perasaan ketidakberdayaan 

 Kemampuan mental 



PERUBAHAN FISIK SAAT REMAJA 

 Perubahan ukuran tubuh 

 Perubahan proporsi tubuh 

 Ciri kelamin utama 

 Ciri kelamin sekunder 



BAHAYA LATEN PERKEMBANGAN FISIK 

 Kematian 

 Sakit (psikis/fisik) 

 Cacat jasmani 

 Gizi yang kurang memadai 

 Gangguan keseimbangan 

 Kecelakaan 

 Bentuk tubuh menyimpang 

 Kesederhanaan (anak----sederhana) 



PENGARUH SAKIT SECARA UMUM 

 Pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

 Pengaruh lanjutan sakit 

 Emosi meningkat 

 Perilaku sosial 

 Keterbatasan untuk bergerak 

 Tugas sekolah 

 Kesulitan berperilaku 

 Gangguan kepribadian 



PENGARUH CACAT JASMANI TERHADAP 

PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK 

 Pandangan anak terhadap kecacatannya 

 Penyesuaian diri anak 

 Perilaku anak 

 Rendah diri apabila selalu dikasihani 

 Sikap anak terhadap kecacatannya akan 

mempengaruhi semangat hidupnya 

 Seberapa jauh anak melihat dirinya berbeda 

dengan orang lain 



PENGARUH KURANG GIZI 

 Pembentukan tubuh 

 Tenaga 

 Kesehatan 

 Keadaan emosional 

 Kepribadian 

 Kecerdasan 

 Penampilan 



BAHAYA BENTUK TUBUH MENYIMPANG 

 Pola penyesuaian pribadi 

 Pola penyesuaian sosial 



PENGARUH KESEDERHANAAN ANAK 

 Daya tarik anak 

 Anak yang menarik lebih mudah berteman 

 Ada kecenderungan lingkungan sekitar bahwa 

anak sederhana biasanya kurang mampu 

dibandingkan dengan lainnya----kurang 

menyukai lingkungan 

 Kepribadian anak jika menerima perlakuan 

yang kurang baik dari lingkungan 


