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Salah satu perwujudan keluarga ramah anak adalah 
memfasilitasi tumbuh kembang anak secara maksimal dan 

menyeluruh, dengan prinsip tanpa diskriminasi, kepentingan 
terbaik bagi anak, dan sesuai hak-hak anak. 

Semua hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

(Putri Marlenny-2018)



Prinsip-prinsip perkembangan (Yusuf, 2009)

• Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti.

• Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi.

• Perkembangan itu mengikuti pola/arah tertentu.

• Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan.

• Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas.

• Setiap individu yang normal akan mengalami tahap/fase perkembangan.



Mengapa deteksi dini perkembangan penting ?

Karena perkembangan anak tidak bisa 
diulang...seperti waktu yang terus berjalan



PERBEDAAN DEFINISI :

• Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta
jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur
tubuh sebagian / eseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan
panjang dan berat.

• Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh
yang lebih komplek dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus,
bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian.



Gangguan Perkembangan Anak
• Gangguan perkembangan anak meliputi masalah/kegagalan seorang anak untuk

mencapai perkembangan yg optimal, atau kegagalan dalam memenuhi tugas awal
perkembangan yang ditunjukkan dengan adanya kendala atau gangguan pada
aspek-aspek dasar perkembangan anak, yaitu perkembangan kognitif, emosi,
sosial, psikomotorik, dan bahasa.

• Gangguan perkembangan anak meliputi developmental delay, gangguan
perkembangan berbahasa, gangguan komunikasi, gangguan perkembangan
motorik/koordinasi, gangguan perkembangan pervasif (autisme, sindroma rett,
dll), retardasi mental, giftedness, ADHD, gangguan belajar, gangguan perilaku
makan, gangguan eliminasi, gangguan tidur, gangguan kecemasan, phobia
sekolah, anxiety separation disorder, mutisme selektif, adiksi zat dan non zat, dsb.



Deteksi Dini

• Anamnesa (riwayat sebelum, saat, melahirkan, pasca, dan faktor lingkungan
seperti gizi, stimulasi; serta psikososial seperti proses belajar dan pengalaman)

• Riwayat tumbuh kembang dan kesehatan (Pemeriksaan berat badan,
pertumbuhan badan, dan lingkar kepala; Tes daya lihat dan pendengaran; dsb)

• Riwayat keluarga (pola asuh, kondisi keluarga-status sosio ekonomi)
• Riwayat kemampuan sosial-adaptif, emosi, dan akademik
• Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (perkembangan awal motorik, kognitif,

sosial, dan emosi)
• Kuesioner masalah mental dan emosional
• Screening autisme
• Screening gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif



Deteksi Dini

• Penyimpangan pertumbuhan

• Penyimpangan perkembangan

• Penyimpangan mental emosional

DETEKSI DINI BERBEDA DENGAN DIAGNOSIS !



Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan

• Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dilakukan mulai 0 bulan 
sampai 72 bulan setiap 3 bulan

• Tes daya dengar dilakukan setiap bulan mulai 0-12 bulan, kemudian 
setiap 6 bulan setelah umur 12 bulan

• Tes daya lihat dilakukan setiap 6 bulan mulai usia 36-72 bulan.



Petunjuk KPSP
• Membangun kedekatan dengan orangtua atau pengasuh

• Jelaskan tujuan dilakukan tes.

• Melakukan pendataan dengan detail dan teliti

• Hitung umur anak dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal
lahir.

• Baca setiap pertanyaan dengan jelas, teliti, dan benar sesuai umur
anak

• Menjalin komunikasi yang baik selama tes. Sarankan untuk para
orangtua/pengasuh memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan
sebenarnya.



PETUNJUK KPSP

Pilihlah salah satu dari 2 kemungkinan

• Ya : Bila anak dapat melakukannya, baik dulu maupun sekarang atau terkadang melakukannya.

• Tidak : Anak tidak dapat melakukannya, baik dulu maupun sekarang, atau anda tidak yakin bahwa anak dapat
melakukan

Setelah semua pertanyaan telah dijawab hitung jumlah jawaban Ya

• Jumlah jawaban Ya berjumlah 9 atau 10 normal (Sesuai = S)

• Jumlah jawaban Ya berjumlah 9 teliti kembali (cara menghitung usia anak atau memilih pertanyaan KPSP)

• Jumlah jawaban Ya berjumlah 7 atau 8 Meragukan (M) jadwal pemeriksaan ulang 2 minggu kemudian,
setelah dilakukan stimulasi selama 2 minggu, jika jawaban Ya tetap 7 atau 8 maka dirujuk (indikasi
Penyimpangan = P)

• Jumlah jawaban Ya ≤ 6 maka Penyimpangan (P) sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut/dirujuk

• Tulis hasilnya di Kartu Data Tumbuh Kembang Anak

• Rujukan bisa pada Dokter Spesialis Anak dan Psikolog



Simulasi KPSP



Deteksi Dini Penyimpangan Mental Emosional

• Kuesioner masalah mental emosional (KMME) dilakukan setiap 6 
bulan mulai 36 bulan sampai 72 bulan (3-6 tahun).

• Checklist for Autism in Toodler (CHAT) dilakukan mulai umur 18-36 
bulan (1,5-3 tahun).

• Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) atau ADHD 
dilakukan mulai usia 36 bulan ke atas (3 tahun)



Kuesioner Masalah Mental/Emosional

• Membangun kedekatan dengan orangtua atau pengasuh

• Jelaskan tujuan dilakukan tes.

• Melakukan pendataan dengan detail dan teliti

• Hitung umur anak dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal
lahir.

• Baca setiap pertanyaan dengan jelas.

• Sarankan untuk para orangtua/pengasuh memilih jawaban yang sesuai
dengan keadaan sebenarnya.



Kuesioner Masalah Mental/Emosional

Interpretasi :

• Bila orangtua memberikan satu/lebih jawaban `ya` anak kemungkinan 
mengalami masalah mental emosional.

• Bila jawaban `ya` hanya 1 lakukan konseling pada orang tua, selanjutnya 
dievaluasi 3 bulan lagi.

• Apabila menemukan `ya` lebih dari 1 (satu) maka harus dirujuk ke guru 
bk/psikolog/dokter anak/dokter jiwa atau psikiater.

 Masalah mental/emosional dapat berupa adanya stres pasca trauma, 
separation anxiety disorder/school refusal/dsb



Simulasi KMME



Checklist for Autism in Toodler (CHAT)

• Pengertian autime secara garis besar adalah gangguan perkembangan pervasif
yang ditandai oleh adanya kelainan yang muncul sebelum usia 3 tahun, dan
dengan ciri kelainan fungsi dalam tiga bidang, yakni interkasi sosial, komunikasi,
dan perilaku terbatas dan berulang.

• Interpretasi CHAT :

a) Risiko tinggi menderita autisme bila JAWABAN TIDAK UNTUK A5, A7, B2, B3,
dan B4

b) Risiko rendah menderita autisme bila JAWABAN TIDAK UNTUK A7 dan B4

c) Kemungkinan gangguan perkembangan lain, bila JAWABAN TIDAK > 3 (untuk
A1-4,6,8,9, B1,B5)

d) Dalam batas normal, bila bukan kategori 3 diatas



Simulasi CHAT



Gangguan Pemusatan Perhatian & Hiperaktif
• Gangguan pemusatan perhatian (GPPH) merupakan sindrom neurobehavioral

yang ditandai dengan adanya kekurangmampuan dalam pemusatan perhatian,
impulsivitas, dan hiperaktifitas, yang secara nyata mengganggu kehidupan
individu tersebut, terjadi sebelum usia 7 tahun. Terjadi dalam dua fungsi yaitu
fungsi sosial dan akademik.

• Cara penilaian :

a) Tidak pernah, nilai 0

b) Kadang-kadang, nilai 1

c) Sering, nilai 2

d) Selalu, nilai 3

• Interpretasi : Anak kemungkinan dengan GPPH bila jumlah nilai total > 13



Simulasi GPPH



Intervensi Dini
• Indikasi : jika diketemukan adanya penyimpangan perkembangan atau hasil yang ada tidak sesuai dengan 

jadwal umur skrining.

• Langkah-langkah yang dilakukan :

a) Hasil anak tidak sesuai dengan jadwal umur skrining, maka lakukan evaluasi kembali dengan menggunakan
KPSP untuk umur yang lebih muda (baik sebelum dilakukan intervensi dini maupun sesudahnya)

b) Lakukan intervensi perkembangan sesuai masalah yang ada, walaupun masuk kelompok umur stimulasi
yang lebih muda.

c) Berikan edukasi pada orangtua/pengasuh/significant others, untuk melakukan stimulasi pada umur yang lebih
muda dan seharusnya. Sarankan untuk melakukan secara intensif setiap hari selama 3-4 jam selama 2
minggu, selanjutnya evaluasi kembali.

d) Lakukan monitoring dan berikan konseling motivasi terhadap orangtua/pengasuh/significant others dalam
menjalani proses tersebut.

e) Intervensi dilakukan secara intensif, sistematis, bervariasi sabar dan penuh kasih sayang serta dalam
suasana menyenangkan (bermain).

f) Rujuk pendampingan pada Dokter / Dokter Spesialis Anak dan Psikolog apabila mendapati hasil evaluasi
masih menyimpang/belum memenuhi.



Coming together is a beginning
Keeping together is progress
Working together is success

- Henry Ford -
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Perangkat Digital  
Gadget 
Gawai



Sejak Tahun , teknologi terus 

berkembang, melahirkan 

..



Sejak Tahun , teknologi terus

berkembang, melahirkan

..



Perangkat Digital adalah
sementara nya, berasal dari …









Manfaat Perangkat Digital



Anak-anak dan remaja lebih

terampil menggunakan

perangkat digital 

dibandingkan orang 

dewasa.



Manfaat Perangkat Digital



Resiko Penggunaan

• Kesehatan mata anak

• Masalah tidur

• Kesulitan berkonsentrasi

• Menurunnya prestasi belajar

• Aktivitas fisik terbatas

• Perkembangan fisik terganggu

• Perkembangan sosial terhambat

• Perkembangan otak kurang seimbang

• Perkembangan bahasa yang tertunda

Perangkat Digital



Pendampingan Generasi Digital

Tambah pengetahuan

Mengarahkan dengan jelas dan konsisten

Imbangi dengan aktivitas di dunia nyata

Pinjamkan gawai sesuai keperluan

Pilih aplikasi yang bermanfaat

Mendampingi dan terus berinteraksi selama anak menggunakan gawai



Bagaimana untuk bisa tau anak kita
sudah mengalami ketergantungan

terhadap gadget ?



Instrumen Deteksi Dini

SKALA KETERGANTUNGAN TERHADAP 
PERANGKAT DIGITAL PADA ANAK
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