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Tahapan Perkembangan Janin dalam 
Kandungan 

 Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau 

secara psikologis dan biologis 

 Secara psikologis kehidupan manusia 

dimulai pada saat janin mulai bereaksi 

terhadap rangsang-rangsang dari luar. 

Reaksi terhadap rangsang dari luar telah 

dimulai sangat awal. 
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Tahapan Perkembangan Janin dalam 
Kandungan 

 Secara biologis kehidupan dimulai pada 

saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, 

yakni bersatunya sel telur (ovum: tunggal, 

ova: jamak) dan sel laki-laki (spermatozoa: 

tunggal, spermatozoon: jamak) 

 Kedua sel yang telah bersatu tersebut 

tumbuh dan berkembang dalam organ 

reproduksi wanita (rahim). 
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Tahapan Perkembangan Janin dalam 
Kandungan 

 Sel telur diproduksi dalam gonad wanita 

(ovarium) dan sel spermatozoa diproduksi 

dalam gonad pria (tes tes). 

  Proses terjadinya pembuahan dapat dilihat 

pada gambar berikut ini 
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Proses Pembuahan 

 Kemungkinan terjadinya pembuahan telah 

ditentukan secara alamiah.  

 Sekali dalam 28 hari, seringkali sekitar 

pertengahan siklus menstruasi, sebuah telur 

dalam salah satu kandung telur menjadi 

masak dan bergerak pelan masuk ke dalam 

rahim. 
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Proses Pembuahan 

 Perjalanan ini memakan waktu 3 sampai 7 hari, dan 

apabila dalam perjalanan tersebut tidak terjadi 

pembuahan, maka lenyaplah telur dalam rahim. 

 Bila telur dalam perjalanan bertemu dengan 

spermatozoa dan masuk melalui dinding telur, maka 

terjadilah pada detik itu hal-hal sebagai berikut: sel 

benih melepaskan 23 bagian kecil-kecil dari dirinya 

yang disebut kromosom.  
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Proses Pembuahan 

 Pada saat itu pecahlah inti telur dan lepaslah 
23 kromosom.  

 Kromosom ayah dan kromosom ibu lebur 
menjadi satu dan membentuk bakal 
keturunan bagi anak.  

 Kromosom tadi mengandung bagian yang 
lebih kecil lagi yang membawa faktor-faktor 
keturunan yang sesungguhnya yang disebut 
gene. 
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Lama Masa Pranatal 

 Periode pranatal berlangsung selama 280 hari atau 

kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari 

sesudah hari pertama menstruasi terakhir.  

 Hurlock (1993) mengatakan bahwa orang awam 

menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender.  

 Bertentangan dengan itu, para ilmuwan 

menggunakan bulan yang lamanya 28 hari (lunar)  

sebagai tolok ukur. Ini bertepatan dengan periode 

siklus menstruasi wanita 
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Urutan Perkembangan Janin 

 Urutan perkembangan dalam periode pranatal telah 
pasti dan tidak dapat diubah.  

 Kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat-alat kelamin 
dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu 
dan juga kurang lebih pada usia pranatal yang sama 
pada semua fetus 

 Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari 
kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar 
kepalanya lebih dahulu sebelum mereka dapat 
melencangkan kepalanya. 
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Periode pranatal  
Berlangsung selama 10 bulan lunar (1 bln lunar = 28 hari) 

 
Hurlock (1992): 

1. Periode Zigot  pembuahan 

sampai akhir minggu kedua 

2. Periode Embrio  minggu 

kedua sampai akhir bulan 

kedua 

3. Periode Janin  akhir bulan 

kedua sampai lahir 

Monks, dkk (1998): 

1. Fase Germinal  sampai 

2 minggu pertama 

2. Fase Embrional  6 

sampai 8 minggu 

berikutnya 

3. Fase Fetal  minggu ke 8 

sampai saat dilahirkan 

Santrock (2002) 

1. Periode Germinal  2 minggu pertama 

2. Periode Embrionic  2 sampai 8 minggu setelah konsepsi 

3. Periode Fetal  2 bulan setelah konsepsi sampai 7 bulan 
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Pertumbuhan dan perkembangan 
Janin 

    

    Pertumbuhan dan Perkembangan Janin 

Selama Trisemester, Mulai Fase Germinal 

Sampai Fase Fetal Disajikan dalam Tiga 

Tabel 
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Pertumbuhan fetal pada trimester pertama 

(3 bulan pertama) 

 
Pembuahan hingga 

 4 minggu 
8 minggu 12 minggu 

 Panjangnya kurang 

dari 1/10 inci 

 Awal perkembangan 

susunan tulang 

belakang, sistem 

syaraf, usus, jantung 

dan paru-paru 

 Kantung amniotis 

membungkus lapisan 

dasar seluruh tubuh 

 Disebut ”telur” (ovum) 

 Panjangnya kurang 

dari 1 inci 

 Wajah sudah 

berbentuk dengan 

mata, telinga, mulut, 

dan pucuk gigi yang 

belum sempurna 

 Lengan dan kaki 

bergerak 

 Otak mulai terbentuk 

 Denyut jantung janin 

dapat dideteksi 

dengan ultrasound 

 Disebut ”embrio” 

 Panjangnya sekitar 3 

inci dan beratnya 

sekitar 1 0ns 

 Dapat menggerakkan 

lengan, kaki, jari 

tangan, dan jari kaki 

 Sidik jari muncul 

 Dapat tersenyum, 

memberengut, 

mengisap, dan 

menelan 

 Jenis kelamin dapat 

dibedakan 

 Dapat kencing 

 Disebut ”fetus” (janin) 
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Pertumbuhan fetal pada trimester kedua 

(3 bulan pertengahan) 

 
16 minggu 20 minggu 24 minggu 

Panjangnya sekitar 5,5 inci 

dan beratnya 4 ons 

Denyut jantung kuat 

Kulit tipis, tembus pandang 

Rambut halus (lanugo) 

menutup tubuh 

Kuku jari tangan dan kuku 

jari kaki sudah berbentuk 

Gerakan-gerakan 

terkoordinasi, dapat 

berguling di dalam cairan 

amniotis 

Panjangnya 10 – 12 inci 

dan beratnya 0,5 – 1 pon 

Denyut jantung dapat 

didengar dengan steteskop 

biasa 

Mengisap ibu jari 

Tersedak 

Rambut, bulu mata, alis 

mata muncul 

Panjangnya 11 – 14 inci 

dan beratnya 1 – 1,5 pon 

Kulit mengkerut dan 

tertutup dengan lapisan 

pelindung (vernix caseosa) 

Mata sudah terbuka 

Mampu memegang dengan 

kuat 
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Pertumbuhan fetal pada trimester ketiga  

(3,5 bulan terakhir) 

 

28 minggu 32 minggu 36 – 38 minggu 

Panjangnya 14 – 17 

inci dan beratnya 2,5 – 

3 ons 

Bertambah lemak 

tubuh 

Sangat aktif 

Gerakan pernafasan 

yang belum sempurna 

muncul 

Panjangnya 16,5 – 18 

inci dan beratnya 4 -5 

pon 

Memiliki periode tidur 

dan bangun 

Berada dalam posisi 

lahir 

Tulang kepala lembut 

dan lentur 

Zat besi disimpan di 

dalam hati 

Panjangnya 19 inci 

dan beratnya 6 pon 

Kulit kurang 

mengkerut 

Vernix caseosa tipis 

Lanugo umumnya 

hilang 

Kurang aktif 

Memperoleh 

kekebalan dari ibu 
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Pengaruh pranatal terhadap tingkah laku       

post- natal 

Sikap ibu Pengaruh lingkungan 

1. Faktor ekstern 

 a. sinar rontgen 

 b. thalidomid 

 c. obat-obat keras 

 

2. Ketegangan emosional 

 ketegangan psikis pada 

dua bulan pertama 

menyebabkan kelainan 

mongolismus atau 

down’s syndrom 

 

3. Takhayul  

Sikap menerima 

atau menolak 

terhadap 

kehamilannya 

berpengaruh 

terhadap bayi 

yang dilahirkan 
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Faktor lingkungan 

a. Faktor ekstern yang diperkirakan  mempengaruhi   

    tingkah laku postnatal antara lain: 

 Sinar rontgen dapat mempengaruhi tingkah laku 

motorik, gerak bebas, pembuangan, aktivitas, dan 

belajar diskriminatif. Akibat penyinaran memiliki 

hubungan dengan usia kehamilan. Makin banyak 

dosis penyinaran makin buruk akibatnya 
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Pemakaian Obat-obatan 

 Pemakaian obat-obat penenang seperti softenon 
atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. 
Penelitian antara tahun 1959 – 1962 menemukan 
bahwa cacat yang disebabkan thalidomid terjadi 
antara hari ke 34 dan ke 50, jadi antara minggu 
kelima dan ketujuh usia kehamilan. Usaha-usaha 
pengguguran kandungan dengan menggunakan 
obat-obatan yang lain pada usia kehamilan awal 
dapat menyebabkan gangguan-gangguan 
perkembangan. 

 



27 

b.Ketegangan emosional 

   Ketegangan emosional dapat berpengaruh 

pada kenaikan aktivitas yang sangat 

menyolok pada fetus.  

 Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan 

bahwa wanita dengan susunan syaraf otonom 

yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. 

 Fetus yang aktif pada waktu dilahirkan memiliki 

berat badan yang kurang serta menunjukkan 

masalah-masalah makan.  
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Ketegangan emosional 

 Menurut penelitian Stott, 1957, 1958 (dalam Monks, 
1992) menemukan bahwa kegoncangan psikis 
dalam dua bulan pertama dapat menyebabkan 
gangguan sentral, misalnya mongolismus atau down 
syndrome.  

 Bila ketegangan psikis terjadi pada usia fetal, maka 
dapat terjadi sindrom nafsu terhambat, yakni sedikit 
aktivitas, sedikit spontanitas, pada umumnya terjadi 
suatu tingkah laku apatis. 
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Takhayul 

 Takhayul di Indonesia menjadi masalah, terutama mengenai 
pengaruh tingkah laku orangtua terhadap bayi yang akan 
dilahirkan.  

 Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil, suaminya 
membunuh seekor ular, maka anak yang akan dilahirkan 
kulitnya bersisik seperti ular.  

 Selain itu ibu hamil sering ngidam, misalnya menginginkan 
makanan yang aneh-aneh, buah-buahan masam, bau-bauan 
tertentu, mual-mual bila membau keringat atau rokok suami. 

  Hal itu dapat diterangkan bahwa dalam diri ibu adanya 
pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. 
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Sikap ibu 

 Ada anggapan bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap 
janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak 
dilahirkan.  

 Namun hasil penelitian Geissler di Jerman Timur dan Sears et 
al di Amerika (dalam Monks, dkk., 1992) menunjukkan bahwa 
lebih dari 90% jumlah ibu yang semula menolak, berubah 
mempunyai sikap yang positif terhadap anak sesudah 
dilahirkan. 

 Geissler dalam penelitian longitudinal menunjukkan bahwa ada 
perubahan sikap ibu terhadap anak yang dikandungnya, yakni 
dari sikap positip ke negatif, dan dari sikap negatif ke positif, 
dan sikap yang berubah-ubah itu akhirnya menjadi positif, yaitu 
sikap menerima terhadap anak yang dilahirkan 
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Implikasi Pada Pendidikan 

 Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus 

merawatnya dengan baik dan membutuhkan 

perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan 

dari bahaya-bahaya selama kehamilan.  

 Pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin 

mudah diketahui secara dini gejala-gejala kelainan 

selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap 

gangguan selama kehamilan sedini mungkin dapat 

dicegah dan diobati.  

 


