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A.  Petunjuk: 

 

1.  Jawablah semua soal dengan singkat dan jelas 

2.  Jawaban ditulis pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

 

B.  Soal Bagian I: 

 

KASUS 1 

Pak Upin sebagai salah seorang guru mata pelajaran IPS di SD merupakan guru 

profesional dengan penguasaan kompetensi mengajar yang sangat baik. Namun ketika 

mengajar di kelas, Pak Upin berhadapan dengan peserta didik dengan sejumlah karakteristik 

yang sangat beragam. Peserta didik memiliki latar belakang potensi yang variatif tentang: 

pembawaan,   lingkungan, dan tingkat kematangan yang intensitasnya relatif berbeda. Selain 

itu, peserta didik juga menunjukkan keragaman dalam hal kecerdasan, minat dan bakat, sikap, 

kebutuhan, dan sebagainya. 

Seandainya Saudara berperan sebagai Pak Upin, dengan menggunakan kaca mata 

wawasan perkembangan peserta didik, apa yang dilakukan dalam pengembangan (penyusunan, 

pemilihan, dan penggunaan) proses belajar mengajar berkaitan dengan: 

1. Materi pembelajaran 

2. Strategi belajar mengajar 

3. Metodologi pembelajaran 

4. Sumber pembelajaran 

5. Evaluasi hasil belajar. 

  

KASUS 2 

Perkembangan peserta didik merupakan salah satu mata kuliah kompetensi khusus yang 

mendukung kompetensi pedagogik, dengan memberikan wawasan kepada pendidik tentang 

kondisi-kondisi perkembangan peserta didik yang diperlukan baik bagi pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal. Apabila Saudara sebagai pendidik, apa yang harus dilakukan 

berkaitan dengan hal-hal berikut:  

1. Karakter peserta didik 

2. Situasi pembelajaran 

3. Interaksi pembelajaran 

4. Metode pembelajaran 

5. Kesulitan atau hambatan pembelajaran 

6. Motivasi pembelajaran 

7. Potensi peserta didik. 
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B.  Soal Bagian II: 

 

1. Jelaskan mengapa seorang calon guru atau guru perlu mengetahui dan memahami  tentang 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? 

  

2. Terdapat beberapa istilah yang bertalian dan sering diasosiasikan dengan konsep tentang: 

perkembangan (development), pertumbuhan (growth), kematangan atau masa peka 

(maturation), belajar (learning) atau pendidikan (education).  

a. Jelaskan pengertian istilah-istilah tersebut? 

b. Jelaskan persamaan dan perbedaan pengertian istilah-istilah tersebut? 

 

3. Jelaskan bagaimanakah manifestasi dan cara mengidentifikasi pertumbuhan dan 

perkembangan individu atau organisme? 

 

4. Ada tiga kemungkinan kecenderungan arah garis perkembanagan hidup seseorang. 

Gambarkan secara visual dan jelaskan kemungkinan kecenderungan perkembangannya? 

 

5. Proses perkembangan individu atau organisme berlangsung secara bertahap dengan 

mengikuti prinsip-prinsip perkembangannya. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip 

tersebut? 

 

6. Terdapat beberapa hukum (principles) perkembangan prilaku dan pribadi serta 

implikasinya bagi pendidikan. Kemukakan paling sedikit empat hukum (principles) 

tersebut dan bagaimana implikasinya bagi pendidikan?  

 

7. Terdapat sejumlah faktor dominan yang mempengaruhi proses pertumbuhan 

perkembangan individu. Sebutkan dan jelaskan? 
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