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PERTUMBUHAN & 

PERKEMBANGAN MANUSIA



Manusia = Homo Sapiens

Makhluk hidup yang paling canggih, paling sempurna, memiliki kelebihan 

dibanding makhluk hidup lainnya. Memiliki bentuk fisik, fungsi tubuh serta 

karakteristik pertumbuhan fisik yang berbeda dengan hewan lainnya.

Dikatakan juga manusia sebagai makhluk yang dapat mempergunakan alat 

untuk menyesuaikan diri, berbicara dan berkomunikasi, bermasyarakat, 

berusaha, beragama, menciptakan kesenian untuk menyatakan kesadaran 

estetisnya, menyerahkan tugas pada manusia lain, mewariskan budaya, 

berfikir dan menggunakan symbol-simbol.

Cassirer (Harsodjo, 1998: 10)

Manusia dapat tumbuh dan berkembang menguasai alam.



Jadi… Intinya!!!

Manusia Merupakan Makhluk hidup yang paling 

canggih yang di karuniai kecerdasan akal dan fikiran 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang 

mengendalikan alam! 



FASE FASE PERTUMBUHAN

Istilah pertumbuhan digunakan 

untuk menunjukan perubahan 

pada “fisik biologis”. Yang 

diawali dari terjadinya 

pembuahan oleh sperma 

terhadap sel telur menghasilkan 

zigot. Kemudian mengalami 

pertumbuhan secara bertahap 

selama 9 bulan (idealnya) 

hingga terlahir sebagai fetus.



1. Bulan pertama

Pembelahan zigot, pembentukan blastosit, pembentukan kantung kuning telur 

dan amnion, tampak perbedaan antara kepala dan ekor.

Pembentukan belahan visceral, jantung beruang empat, sistem sirkulasi, 

tunas alat gerak muncul.

2. Bulan Kedua

Terbentuknya lubang mata, telinga dan hidung, otak telah dibedakan dalam 

bagian-bagian utama, plasenta dan tali pusat terbentuk termasuk sistem 

sirkulasi yang ada di dalamnya.

Anggota gerak atas dan bawah masing-masing mempunyai lima jari, rangka 

dari kartilago mulai berkembang. Sistem pecernaan mulai dibedakan antar 

lambung, usus, pancreas, dan hati serta pembentukan ginjal.

3. Bulan Ketiga

Pembentukan sendi, alat kelamin, paru-paru sebagai kantong yang kosong 

pada ujung trachea, jaringan otot berkembang dengan baik, 

perkembangan tulang dimulai dengan tengkorak.

4. Bulan Keempat

Kulit sudah terbentuk walaupun tipis, rambut mulai berkembang, 

pembentukan kelenjar keringat, terbentuk kelopak mata namun masih 

bersatu atas dan bawah, gerakan janin sudah terasa oleh ibu.





5. Bulan Kelima

Rambut berkembang di seluruh bagian tubuh kecuali di bagian kepala, 

kelenjar minyak berkembang banyak dan aktif menghasilkan serum di 

seluruh permukaan tubuhnya. Tangan dan kaki hampir sama panjang.

6. Bulan Keenam

Wajah sudah berekspresi manusia, kulit menjadi berkeriput dan berwarna 

coklat kemerahan. Rambut menjadi kuat dan hitam lebih tebal.

7. Bulan Ketujuh

Fetus sekarang menjadi lebih montok karena menyimpan lemak di dermis, 

kelopak mata terbuka, kelenjar minyak berfungsi, rambut tumbuh di 

kepala.

Pada bulan ini ada kemungkinan bayi lahir secara premature, dan dapat 

bertahan hidup dengan pemeliharaan yang sangat hati-hati.

8. Bulan Kedelapan

Kulit menjadi bersinar, dan memerah, pembentukan tulang belum selesai, 

gerakan sangat aktif, perkembangan ginjal mendekati sempurna.

9. Bulan Kesebilan

Rambut secara bertahap mulai menghilang dari permukaan tubuh, tetapi 

tersisa pada daerah kepala, tubuh tetap montok.





FASE-FASE PERKEMBANGAN

Istilah ini digunakan untuk 

menunjukan perubahan pada 

aspek “psikologis”.



Fase bayi dan kanak-kanak (0 – 6) tahun
Perkembangan biologis pada masa ini sangat pesat, sedangkan secara 

sosiologis masih terikat oleh lingkungan keluarga.

Fase anak-anak (6 – 12) tahun
Keadaan fisik memungkinkan untuk memasuki dunia permainan yang 

membutuhkan keterampilan jasmani mereka.

Fase Remaja (12 – 21/22) tahun
Pertubuhan biologis melambat, dan hanya berlangsung pada bagian-bagian 

tertentu saja.

Fase Dewasa (21/22 – 40) tahun
Sebelum memasuki masa ini remaja terlebih dahulu berada pada tahap 

ambang dewasa (late adolescence) atau masa remaja akhir berlangsung 21 

atau 22 tahun.

Fase setengah baya (40 – 60) tahun
Mengalami pubertas kedua bagi pria, dan menopause  bagi wanita, diiringi 

tanda-tanda penuaan.

Fase usia tua (> 60) tahun
Kemampuan motorik yang semakin merosot, lebih cepat merasa lelah, 

membutuhkan istirahat yang lebih banyak.

Secara psikologis, semenjak dilahirkan manusia mengalami 

perkembangan secara bertahap sebagai berikut:



LINGKUNGAN HIDUP & 

EKOSISTEM



PENGERTIAN 

LINGKUNGAN HIDUP

“Segala sesuatu” yang ada di 

sekitar kita, baik berupa benda 

hidup maupun benda mati, benda 

nyata maupun benda abstrak, 

termasuk manusia lainnya, serta 

suasana yang terbentuk karena 

terjadinya interaksi diantara 

elemen-elemen di alam tersebut.



Pengelompokan-pengelompokan lingkungan:

1. Lingkungan hidup (biotik) dan tak hidup (abiotik)

2. Lingkungan Alamiah dan Buatan manusia

3. Lingkungan Prenatal, dan Postnatal

4. Lingkungan Biofisis dan Psikososial



Hubungan Manusia Dengan 

Alam

1. Paham Determinisme

• Charles Darwin, dalam teori evolusinya, 
makhluk hidup secara berkesinambungan 
mengalami perkembangan yang dipengaruhi 
oleh alam.

• Friederich Ratzel perkembangan populasi dan 
budaya berkembang ditentukan oleh kondisi 
alam.

• Elsworth Huntington iklim sangat menentukan 
perkembangan kebudayaan manusia.



2. Paham Posibilisme

• Manusia mempunyai control kehidupan, 
karena alam tidak terlalu berpengaruh.

3. Paham Optimisme teknologi

• Mottonya “teknologi merupakan tulang 
punggung pembangunan”. Karena dapat 
membantu dan membuka “rahasia alam” 
bagi kesejahteraan manusia.

4. Paham Keyakinan Tuhan

• Alam dan seisinya diciptakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa dengan dibantu 
pengembangan IPTEK disertai 
pemeliharaannya.



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

LINGKUNGAN HIDUP

• Biotic dan abiotic

• Biotic     -- Manusia = kemampuan 

dalam mengembangkan IPTEK

• Abiotic    -- IPTEK = mempengaruhi 

keseimbangan alam



EKOSISTEM

1. Pengertian

• Ekosistem merupakan suatu tempat 
yang didalamnya terdiri dari makhluk 
hidup, tak hidup dan lingkungan yang 
berinteraksi membentuk satu kesatuan 
teratur. 

• Adapun ekosistem ini ada dua yakni:

a). Ekosistem daratan, 

b) Ekosistem Perairan, 



2. Komponen Ekosistem

• Substansi abiotik

• Produsen (organisme autotrofik)

• Konsumen (organisme heterotrofik)

• Pengurai, perombak atau decomposer 
(organisme heterotrofik)

factor yang mempengaruhi ekosistem



EKOSISTEM

3. Proses Ekosistem

• Ekosistem melibatkan berbagai jalinan 

makhluk hidup dalam proses materi dan 

alur energi. 

4. Rantai Makanan





Siklus Karbondioksida dan 

Oksigen

5. Siklus Karbondioksida dan Oksigen

• Keseimbangan antara pengeluaran dan 

pemakaian CO2 dan O2 oleh makhluk 

hidup di bumi.

• Kadar CO2 lebih tinggi menyebabkan 

ketidak seimbangan alam yang 

menyebabkan berbagai dampak 

negative.



Alur Energi

• Kehidupan makhluk hidup tidak bisa lepas dari 

arus energi dan materi. 

• Energi ini dapat berupa energi mekanik, kimia, 

listrik, nuklir, panas dan cahaya.

• Mulai dari penyerapan sinar matahari pada 

proses fotosintesis

• Energi matahari diubah menjadi energi kimia 

dalam diri tumbuhan yang selanjutnya 

dimanfaatkan untuk berkembang.



KEJADIAN ALAM SEMESTA

• Matahari

• Bumi

• Iklim



ASAL USUL KEHIDUPAN

Era palaezoicum

Era Mesozoikun

Era Cenozoikum



EKOSFER DAN SIKLUS 

BIOGEOKIMIA

Ekosfer

Siklus Biogeokimia



PERANAN MANUSIA DALAM

KESEIMBANGAN

EKOSISTEM



MANUSIA dalam keseimbangan 

Ekosistem

• Interaksi antara 

Makhluk Hidup 

dengan Lingkungan 

Abiotiknya.

• Terjadi berbagai 

peristiwa ex : 

Simbiosis, predasi, 

rantai makanan, dll



AIR

• Unsur       Pokok 

dalam kehidupan

• Focus penelitian 

para ilmuwan

Satelit Jupiter 

dan 

Saturnus



Evolusi Sistem

• Radiasi Ultraviolet → evolusi kimia

• Teori Harold Urey : energi radiasi sinar kosmis 

dan arus listrik dari halilintar akan mengubah 

metana, ammonia, hydrogen, dan uap air di 

atmosfer menjadi bahan pembentuk kehidupan

• Stanley Miller : Asam amino = komponen dasar 

protein yang merupakan substansi dasar 

pembentuk jasad hidup



Evolusi

• Organisme Anaerob → organisme sel 
banyak

• Organisme hidup di Air → organisme 
hidup di darat



SUMBER ALAM

Klasifikasi : 

- renewable resourches 

- nonrenewable resourches

Penggunaan : 

- pertanian dan tanah

- Hutan

- Air

- bahan tambang 



PERMASALAHAN YANG TIMBUL

1. Erosi dan banjir

2. Pencemaran lingkungan

3. Kehutanan 



KESEHATAN LINGKUNGAN

Manusia

Kesehatan lingkungan 

Kesehatan masyarakat


