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Stimulasi,  Deteksi dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang Balita

Sosialisasi Buku Pedoman Pelaksanaan DDTK
di tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar

Kerjasama Departemen Kesehatan RI dengan
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Didukung oleh Pt. Frisian Flag Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

: dr. Soedjatmiko, SpA(K), MSi

Bab I. Pendahuluan /Latar Belakang

• Kualitas generasi penerus tergantung kualitas tumbuh 
kembang anak, terutama batita (0-3 th)

• Penyimpangan tumbuh kembang harus dideteksi 
(ditemukan) sejak dini, terutama sebelum berumur 3  
tahun,  supaya dapat segera di intervensi (diperbaiki)

• Bila deteksi terlambat, maka penanganan terlambat, 
penyimpangan sukar diperbaiki

• Presiden RI 23 Juli 2005 mencanangkan : Gerakan 
Nasional Pemantauan Tumbuh Kembang Anak
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Tumbuh Kembang Anak
PERTUMBUHAN : peningkatan ukuran tubuh

1. tinggi badan
2. berat badan
3. lingkar kepala

PERKEMBANGAN : peningkatan fungsi-fungsi individu
1. sensorik (dengar, lihat, raba, rasa, cium) 
2. motorik (gerak kasar, halus)
3. kognitif (pengetahuan, kecerdasan)
4. komunikasi / berbahasa
5. emosi - sosial
6. kemandirian

Faktor Penentu Tumbuh Kembang Anak
– internal : genetik + proses sejak kehamilan

– eksternal : gizi, penyakit, aktifitas fisik, kualitas 
pengasuh /keluarga, teman, sekolah
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Deteksi Dini Tumbuh Kembang 
(DDTK)

• Menemukan penyimpangan tumbuh kembang 
balita secara dini 
– agar lebih mudah diintervensi

• Bila penyimpangan terlambat dideteksi, 
– lebih sulit diintervensi

– akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak 

Cara DETEKSI DINI Tumbuh Kembang

PERTUMBUHAN :
• Timbang berat badannya (BB)
• Ukur tinggi badan (TB) dan lingkar kepalanya (LK)
• Lihat garis pertambahan BB, TB dan LK pada grafik

PERKEMBANGAN
• Tanyakan perkembangan anak dengan KPSP 

(Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)
• Tanyakan daya pendengarannya dengan  TDD (Tes 

Daya Dengar),  penglihatannya dengan TDL (Tes 
Daya Lihat),

• Tanyakan masalah perilaku dgn kuesioner MME, autis 
dengan CHAT, gangguan pemusatan perhatian dgn 
kuesioner Conners
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Umur

JADWAL dan JENIS DETEKSI DINI

Pertumbuhan Perkembangan Perilaku

BB/TB LK KPSP TDL TDD KMME CHAT GPPH

0 bln V V

3 bln V V V V

6 bln V V V V

9 bln V V V V

12 bln V V V V

15 bln V V

18 bln V V V V V

21 bln V V V

2 th V V V V V

2 ½ th V V V V

3 th V V V V V V V

3 ½ th V V V V V V

4 th V V V V V V V

4 ½ th V V V V V V

5  th V V V V V V V

Skrining
Gangguan Pertumbuhan Anak

Sri Sofyani
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUSU / RSHAM
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Pertumbuhan

• Bertambahnya ukuran, 

bentuk fisik

• Skrining pertumbuhan :

– Berat badan

– Tinggi badan

– Lingkar kepala

• Pemeriksaan tambahan :

– Gigi geligi

– Usia (maturasi ) tulang

– Status pubertas

– Laboratorium

Jadwal Skrining Pertumbuhan

• 0 – 1 thn :   1 bulan sekali

• > 1 – 3 thn :   3 bulan sekali

• > 3 – 6 thn :   6 bulan sekali

• > 6 – remaja : 12 bulan sekali
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Prosedur Skrining Pertumbuhan

1. Anamnesis

2. Pengukuran dan Penimbangan

3. Pemeriksaan fisik rutin

4. Menggambarkan pada kurva 
pertumbuhan

5. Interpretasi 

6. Rencana tindak lanjut

Anamnesis
• Keluhan : harus ditindak lanjuti

• Faktor intrinsik :
– IUGR, berat lahir rendah, kurang bulan

– Infeksi intra-uterin, kelainan kongenital

– Kelainan keluarga : genetik, hormona

• Faktor ekstrinsik :
– Nutrisi ibu (selama hamil) dan anak

– Peny. selama hamil, anemi, merokok, alkoholism, 
NAPZA

– Pernikahan terpaksa, single parent, perceraian

– Tingi badan orangtua,

– Riwayat pubertas orangtua, kakak-adik

– Sikap dan perilaku orangtua thdp anak
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Menghitung umur anak

• Penting untuk ketepatan menetukan titik di kurva 
pertumbuhan

• Prematur : sampai umur 2 tahun kurangi dgn  
prematuritasnya

• Contoh :
– Tgl pengukuran : 2006 – 12 – 16

– Tgl. Lahir : 2005 – 11 – 30 ( - )

Umur        :     1 th – 0 - 16 hari

Prematur 5 minggu : - 1 bln-7 hari (-)

Umur setelah dikoreksi : 11 bln-9 
har1

Mengukur Panjang / Tinggi badan

• Umur 0 – 2 tahun
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Mengukur Panjang / Tinggi badan 
(lanjutan)

• > 2 tahun, bisa berdiri

Menimbang
• Sebaiknya timbangan : elektronik,  

• 0-2 thn  : skala 10 gram

• Perhatikan titik nol sebelum menimbang

• Timbangan harus di tera 

berkala
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17Jangan Menggunakan Timbangan Kamar Mandi

(Bathroom Scale)

Karena : skala kasar (1 kg), 
per (pegas) cepat lemah setelah dipakai berulang-ulang

Cara menimbang bayi sd 2 thn

• Telanjang, popok dilepas

• Timbang 2 – 3 kali : hitung rata-ratanya

• Timbang pada jam yang (+) sama

• Dengan alat timbangan yang sama

• Kalau bayi bergerak terus menerus, tunggu 
beberapa menit � timbang ulang

• Kalau bayi sangat rewel dan bergerak aktif 
sehingga sulit menimbang, kalau bisa 
diprakirakan � beri tanda bahwa berat badan 
berdasar prakiraan



12/1/2010

10

Anak dan Remaja
• Remaja : 

– lepas sepatu, kaus kaki, topi, kacamata, jaket, 

baju, jam tangan, gelang, kalung, sabuk.

– Kantong celana kosong, tangan tidak  memegang 

benda

• Anak :

– Hanya pakai celana pendek tipis dan kaus dalam 

tipis

Dengan timbangan yang sama

Waktu (+) sama

Pengukuran Lingkar Kepala
Pada bagian ukuran terbesar

Tergantung bentuk kepala
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Bayi Prematur

• Umur koreksi = umur skrg – prematuritas

– Lingkar kepala : sampai umur 1,5 thn

– Berat badan : sampai umur 2 tahun

– Tinggi badan  : sampai umur 3,5 thn

• Atau menggunakan kurva Babson & Benda
yang disempurnakan oleh Fenton (2003)
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Kurva Babson & Benda
yang disempurnakan 

oleh Fenton (2003)

Interpretasi pertumbuhan

• Satu kali penimbangan / pengukuran :

– tidak dapat menyimpulkan pertumbuhan

• Menilai pertumbuhan :

– Ukur / timbang secara periodik 

– Hubungkan titik-titik BB, TB, LK menjadi garis

– Bila kurva BB, TB, LK sejajar dengan kurva 
pertumbuhan � pertumbuhan normal
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Faktor 
maternal

Catch down , menuju potensi genetiknya

Memotong 2 garis persentil ?

Gagal tumbuh ?� Belum tentu, waspada

Cek masukan nutrisi, penyakit kronik  emosi-sosial 

Nama : ALDA, umur 2 bln � 3 thn 4 bln

-Perawakan normal
-Pertumbuhan normal

Potensi Tinggi Genetik
(Potensi Tinggi Akhir / Final Height)

Laki-laki = (TB ayah + TB ibu  + 13 cm )    + 8,5 cm
2

Perempuan = (TB ayah + TB ibu – 13 cm) + 8,5 cm

2

Rentang persentil berapa ?



12/1/2010

16

������
�

��
�

Perawakan normal

Pertumbuhan terhambat

Gagal Tumbuh
Cek masukan nutrisi, penyakit kronis,

emosi-sosial

Hitung potensi tinggi genetiknya

●
●

Memotong 3 garis persentil

Nama YZ

●
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• Perawakan pendek

• Pertumbuhan normal

• Hitung  potensi genetik, 

• Cek kelainan kongenital, peny, kronik , emosi 

Nama : AAG

�
��

��

Malnutrisi? � Belum tentu !
Perawakan pendek (TB/U < p3) 
Badannya kecil (BB/U < p3)
Status gizi bisa normal,
Cek dengan BB berdasar TB
Cek potensi genetik

Nama ; AAG
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Interpretasi Pertumbuhan

Pra remaja dan remaja, perlu data :
– Status pubertas anak

– Perkembangan pubertas ibu, ayah,

– Foto maturasi tulang

Bila : TB < p3 (perawakan pendek),
– pertumbuhan sejajar kurva, sesuai potensi genetik

– Ayah-ibu pendek, 

– Status pubertas normal, usia tulang normal

� TB dewasa lebih pendek dari teman-temannya

Bila ; TB < p3 (perawakan pendek)
- Pertumbuhn sesuai potensi genetik

- Status pubertas anak terlambat

- Ayah-ibu tinggi, dgn riwayat pubertas terlambat

- Usia tulang terlambat

� TB dewasa normal atau tinggi

Status Gizi

• Berat badan terhadap Umur < p 3 : belum 
tentu malnutrisi
– Tentukan berat ideal berdasar tinggi saat ini

– Bandingkan berat sekarang dengan berat ideal pada 
tinggi badan sekarang

– BB /TB : 
• > 90 – 110 % : normal (gizi baik)

• > 80 – 90 % : malnutrisi ringan

• > 70 – 80 % : malnutrisi sedang

• < 70 % : malnutrisi berat 

• >110 – 120 %: overweight

• > 120 % : obesitas
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Nama : ME

• AAG, pere
• Umur 30 bln

• BB 10 kg (BB < p3)
– Malnutrisi ? Belum tentu

• TB 80 cm (TB < p3)
– Perawakan pendek

• Dgn TB 80 cm, 
– BB ideal = 11 kg

• Status gizi : 
– BB skrg / BB ideal:  

– 10 kg/11kg x100% = 91 %

– Gizi normal

80 cm �

10 kg �

Pertumbuhan LK 

NORMAL

Pertumbuhan LK 
ABNORMAL

Lingkar Kepala : < - 2 SD = Mikrosefali,                                        
> + 2 SD = Makrosefali
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Skrining Pertumbuhan
(Ringkasan)

• Ukur / timbang secara periodik , dengan cara dan alat 
yang benar

– Hubungkan titik-titik BB, TB, LK menjadi garis

– Bila kurva BB, TB, LK sejajar dengan kurva pertumbuhan �

pertumbuhan normal

– Umur 2-3 thn thn dan awal remaja bisa terjadi catch up dan catch 

down

• Tinggi Badan  < p3 : perawakan pendek, > p97: jangkung

– Pertumbuhannya bisa normal atau abnormal, 

– Bandingkan dengan berat badan

– Hitung potensi tinggi akhir, cek asupan nutrisi,  peny. kronik , 

hormonal, emosi-sosial

– Awal masa remaja : perlu data status pubertas, usia tulang dan 

riwayat pubertas orangtua

Skrining Pertumbuhan
(Ringkasan, lanjutan)

• Berat Badan  < p3 : belum tentu malnutrisi, 

– BB > p3 belum tentu overweight / obesitas

– hitung proporsi berat sekarang thdp berat ideal

– Cek asupan nutrisi, penyakit kronik, hormonal dan emosi sosial

• Lingkar Kepala < p3 : mikrosefali, >p3 : makrosefali

– Belum tentu abnormal, bandingkan dengan proporsi TB dan BB

– cek struktur dan fungsi otak

• Penilaian pertumbuhan harus KOMPREHENSIF : 

– bandingkan proporsi BB, TB, LK, 

– data klinis yang relevan (status pubertas, usia tulang, fungsi 

otak dll) 
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Riwayat Hidup Singkat

Nama                    :  Dr. Sri Sofyani, SpA
Tgl  Lahir             :  28 Agustus 1965
Alamat                  :  Jl. HM Joni 62 , Kelurahan Teladan Timur, 

Medan

Jabatan Sekarang
1. Staf Divisi Tumbuh Kembang – Pediatri Sosial - Dep. I KA FKUSU – RS 

HAdam Malik, Medan
2. Sekretaris I Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian 

Ikutan Paska Imunisasi Prop. Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan /Pelatihan Singkat:
- 1991 : Dokter Umum FKUSU
- 2002 : Dokter Spesialis Anak FK USU
- 2003 : Fellowship di Devisi Tumbuh Kembang – Pediatri Sosial FKUI, 

Jakarta
- 2005 : Fellowship on Child Growth and Development di Institute of 

Developmental Neurology, University Medical Center Groningen, the 
Netherland

DETEKSI DINI GANGGUAN 

PERKEMBANGAN

SRI SOFYANI                                     

Subbagian Tumbuh Kembang – Pediatri Sosial 

Bag. Ilmu Kesehatan Anak FKUSU - RSHAM
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DETEKSI  DINI                                              

GANGGUAN PERKEMBANGAN              

I. Anamnesis (+ observasi)

II. Pemeriksaan fisik rutin                                                    
(+ pemeriksaan neurologis dasar) 

III. Pemeriksaan penunjang  
� Skrining perkembangan

I. OBSERVASI  dan ANAMNESIS

OBSERVASI : Ketika balita masuk ruang periksa
- cara berjalan, penampilan wajah, bentuk kepala,          

proporsi tubuh, pandangan mata, komunikasi,       

cara bicara, interaksi dgn lingkungan, perilaku 

dll.

ANAMNESIS : 

- Kecurigaan orangtua  sangat penting 

- Riwayat perkembangan sebelumnya     
- Faktor-faktor risiko
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Hubungan kecurigaan orangtua dengan 

gangguan perkembangan anaknya

Kecurigaan orangtua
Umum ( ..anak saya ‘tertinggal’ dari anak lain.. )

Ketrampilan gerak halus

Berbicara

Perilaku – emosi

Ketrampilan sekolah (umur > 4 thn)

Ketrampilan gerak kasar

Ketrampilan sosial

Kemandirian

Probabilitas

80 %

75 %

55 %

41 %

40 %

Tdk bermakna

Tdk bermakna

Tdk bermakna

(Glascoe, 1996)

2. Riwayat perkembangan � masa lalu                            

yang mudah diingat orangtua

Gerak kasar Persentil 90 
Denver II

Tengkurap bolak balik                         

Duduk tanpa pegangan                      

Berdiri berpegangan                                         

Berdiri tanpa berpegangan                      

Berdiri sendiri                                   

Berjalan lancar                                           

Lari

5.4 bulan         

6.8 bulan    

8.5 bulan  

11.6 bulan  

13.7 bulan  

14.9 bulan 

19.9 bulan
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Bahasa / bicara / 
komunikasi

P90       
Denver II

Tertawa                                                               

Berteriak, mengoceh               

Memanggil mama, papa                   

Bicara 2 kata                                   

Bicara 6 kata                           

Menunjuk gambar

3.1 bln                    

4.3 bln                

13.3 bln              

16.5 bln         

21.4 bln               

23.6 bln

Personal-sosial P 90 
Denver II

Tersenyum spontan

Memasukan mainan/ kue ke mulut

Bertepuk tangan

Melambaikan tangan (da-da)

2.1 bln

6.5 bln

11.4 bln

14  bln

Gerak halus

Memegang mainan

Memasukan mainan ke cangkir

Mencoret-coret

Menumpuk mainan

33  3.9 bln

10.9 bln

16.3 bln     

20.6 bln
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Faktor risiko INTRINSIK & EKSTRINSIK

INTRINSIK (pada bayi / balita) :
berat lahir, nilai Apgar, asfiksia,  kejang,  hiperbilirubinemia 

infeksi, kelainan kongenital, temperamen dll

EKSTRINSIK  

Lingk. MIKRO (ibu) : umur, tinggi, kesehatan selama  hamil / 
persalinan (anemia, gizi, penyakit, pengobatan), merokok, 

narkoba, alkohol, pendidikan, pekerjaan jumlah anak, jarak 

kehamilan,  penyakit menular / menurun, pengetahuan, sikap & 

ketrampilan, riwayat pernikahan (terpaksa, tdk direstui,

single parent dll), perencanaan hamil

Lingk. MINI  (ayah, kakak-adik,  pengasuh, sarana dll) :        
Ayah :  umur, tinggi, pendidikan, pekerjaan /penghasilan,

pengetahuan, sikap & perilaku,  penyakit, riwayat

pernikahan, perencanaan punya anak,

Kakak/adik serumah : jumlah, jarak umur, kesehatan (gizi, 

imunisasi, kelainan bawaan, gangg TK) 

Pengasuh : pendidikan, pengetahuan, sikap,  perilaku, aturan, 

nilai-nilai, penghargaan, hukuman dll                                    

Sarana : mainan,  sanitasi  rumah (air, cahaya, udara,dll.)

Lingk. MESO :tetangga (ekonomi, sikap, perilaku) ,teman, sarana 

bermain, kualitas posyandu, Puskesmas,   pendidikan  (PAUD  

BKB), sanitasi lingkungan, adat-budaya dll.

Lingk. MAKRO : kepedulian petugas, pejabat, profesi � program dll
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II. PEMERIKSAAN FISIK

1. Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala

2. Pemeriksaan fisik umum

3. Pemeriksaan neurologis dasar

Kepala

557 Makrosefali (follow up 20 th) : 20% mati,
70% yang hidup (56%) tekanan intrakranial >>
30% yang hidup (24%) tekanan normal : 

88% IQ normal, 5 % RM ringan, 
7 % RM berat (Lober & Priestly, 1981)

Mikrosefali : retardasi mental                                                                         

Oksiput yang mendatar : terlambat

Pemeriksaan fisik umum, gejala klinis 
kelainan minor, mayor, organ,  tanda khas                                            
� berkaitan dengan sindrom tertentu dan atau 

gangguan perkembangan
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Pemeriksaan Neurologis Dasar

Saraf kranial

Sistem motor :  berdiri, berjalan,  kekuatan otot, 

tonus otot, paresis, paralisis, koordinasi

Sistem sensori: sentuh, nyeri, vibrasi, posisi, 

sterognosis, grafestesia

Refleks: superfisial, tendon dalam

Refleks patologis

Deteksi Dini Penyimpangan 
Perkembangan

1. Tanya perkembangan anak dengan KPSP (Kuesioner 
Pra Skrining Perkembangan) mulai umur 3 bulan,

� minimal tiap 3 bln sampai umur 2 thn
� minimal  tiap 6 bulan umur 2 - 6 thn.

2. Tanya pendengaran anak dengan TDD (tes daya 
dengar) mulai umur 3 bulan

� minimal tiap 3 bulan sampai umur 1 thn
� minimal  tiap 6 bulan sampai umur 6 thn

3. Tes penglihatan anak dengan TDL (tes daya lihat) 
mulai umur 3 tahun, tiap 6 bulan.

4.   Tanya gangguan perilaku dengan KMME (kuesioner 
masalah mental emosional), CHAT (checklist for 
autisme in toddler) dan Conners untuk Gangguan 
Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas
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1. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan 
(KPSP)

� 9-10 pertanyaan singkat pada orang-tua / pengasuh, 

� tentang kemampuan yang telah dicapai oleh anak

� mulai umur 3 bulan, minimal tiap 3 bulan sampai umur 2 
tahun, minimal tiap 6 bulan sampai umur 6 tahun

� untuk mengetahui perkembangan anak sesuai umurnya 
atau terlambat

Alat :
1. Kuesioner (daftar pertanyaan) sesuai umur anak

2. Kertas, pensil,

3. bola karet atau plastik seukuran  bola tenis,

4. kerincingan, 

5. kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, 

6. benda-benda kecil seperti kismis/potongan biskuit kecil 
berukuran 0,5 -1 cm

• Hitung umur anak (tanggal, bulan, tahun).  
– Lebih 16 hari  dibulatkan menjadi 1 bln

• Buka kuesioner sesuai umurnya : 3, 6, 9, 12 bln, 
dst.
– atau kuesioner yang lebih muda dari umurnya (kalau 

datang umur 4 atau 5 bulan gunakan kuesioner umur 3 
bulan dulu)

• Jelaskan tujuan KPSP pada orangtua
– Orangtua jangan ragu-ragu atau takut disalahkan

� Tanyakan isi KPSP sesuai urutan

� Atau melaksanakan perintah sesuai KPSP

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan 

(KPSP)
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KUESIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN  
Tim  FKUI-RSCM & Depkes RI, 1986

Sumber : Denver Prescreening Develop. Questionairre (PDQ) 

Umur : 3 bulan – 6 tahun, lama 10 – 15 menit

Isi : 10 pertanyaan untuk tiap umur tertentu

dijawab oleh orangtua : ya (bisa) , atau : tidak (tidak bisa)

Interpretasi : jawaban ya < 7  � mungkin ada gangguan

ya 7 –8� periksa ulang 1 minggu kemudian

ya > 9 � umumnya tidak ada gangguan

Kelemahan  KPSP dibanding Denver II,

KPSP terlambat 1 – 3 bulan (kemungkinan false negatif)

pertanyaan tidak imbang antar 4 aspek perkembangan
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Interpretasi (penafsiran) KPSP :
� “Ya”, bila orang tua menjawab : anak bisa

melakukan atau pernah atau sering atau 
kadang-kadang.

� “Tidak”, bila anak belum pernah / tidak pernah / 
ibu tidak tahu

� Bila “Ya” berjumlah 9-10, berarti perkembangan 
anak sesuai tahap perkembangannya (S)

� Bila “Ya” berjumlah 7-8, berarti meragukan (M)

� Bila “Ya” sama atau kurang dari 6, kemungkinan 
ada penyimpangan (P)  ���� rinci jawaban “tidak” 
pada aspek perkembangan mana

Bila jawaban KPSP : Ya  9 – 10

Artinya : perkembangan anak sesuai dengan 
umurnya (S)

� beri pujian pada ibu

� teruskan pola asuh

� teruskan stimulasi sesuai tahap 
perkembangan berikutnya

� Ikutkan anak di Posyandu, BKB, PADU 
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Artinya : perkembangan anak meragukan (M) 
� Beri dukungan ibu
� Ajarkan ibu cara stimulasi sesuai kelompok umur
� Cari kemungkinan penyakit yang menyebabkan  

penyimpangan perkembangan
� Ulangi setelah 2 minggu kemudian dengan 

KPSP sesuai umur anak

Jika hasil KPSP ulangan “Ya” tetap 7 - 8, maka 
kemungkinan ada penyimpangan (P)

� ���� rujuk ke RS terdekat

Bila jawaban KPSP : Ya 7 – 8

Kemungkinan ada penyimpangan 

perkembangan (P)

– Segera rujuk ke Rumah Sakit

– Tulis  jenis dan jumlah

penyimpangan perkembangan

(mis. gerak kasar, halus, bicara & bahasa, 
sosial dan kemandirian)

Bila jawaban  KPSP Ya : 6 atau kurang
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PEDIATRIC SYMPTOMS CHECKLIST

(Murphy & Jellineck, 1994)

Umur : 4 – 16 tahun

Isi : 35 daftar perilaku anak, dinilai oleh orangtua, 45 menit:

tidak pernah      (nilai 0)

kadang-kadang (nilai 1)

sering (nilai 2)

Interpretasi : nilai > 28 perlu dirujuk

Kelemahan : perlu diterjemahkan, batasan ‘kadang-kadang’, 

‘sering’

Kekuatan : good sensitivity & excellent specifity

(Glascoe, 1996)

CHAT (Checklist for Autism in 

Toddlers)

• American Academy of Pediatrics

• Autistic Spectrum Disorder (ASD) > 18 bln

• 9 pertanyaan untuk orangtua

• 5 pengamatan oleh pemeriksa

• Interpretasi :
– Kemungkinan besar (severe risk) ASD 

– Kemungkinan (mild risk) ASD

– Kemungkinan gangguan perkembangan lain

– Dalam batas normal

• Sensitivitas < Pervasive Develop. Dis. Screen Test
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Buku KIA untuk Deteksi Dini 

Penyimpangan Perkembangan Balita

Umur Kemampuan perkembangan

0-1 bulan Menatap ke ibu, mengeluarkan suara, tersenyum, dll

1-3 bulan Mengangkat kepala tegak ketika tengkurap, tertawa, 

mengamati tangannya, dll

3-6 bulan Meniru bunyi, meraih benda, tengkurap sendiri, dll

6-9 bulan Duduk sendiri,mengucapkan ma..ma..ma, da..da….da…, 

pegang biskuit,  dll

9-12 bulan Bermain CI LUK BA, menjimpit benda kecil, berdiri dan berjalan 

berpegangan, dll

1-2 tahun Menunjukkan dan menyebut nama bagian tubuh, naik tangga, 

corat-coret, dll

2-3 tahun Berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan, bicara dimengerti, 

makan sendiri, memeluk dan mencium orang yang terdekat, dll

3-5 tahun Melompat-lompat,menggambar, cerita, pakai pakaian, dll

� Oleh keluarga / kader
0 - 1    bulan     : 2 kali
1 - 12  bulan     : tiap 3 bulan

12 - 60 tahun     : tiap 6 bulan

� Interpretasi (penafsiran)

Bila anak tidak mampu melakukan kemampuan sesuai 
kelompok umurnya, � mungkin mengalami gangguan 

perkembangan.

� Intervensi (tindakan) :
Rujuk ke Petugas Kesehatan/ Puskesmas

Deteksi dini penyimpangan perkembangan 

dengan buku KIA
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2. Test Daya Dengar (TDD)

• Mulai umur 3 bulan
Tiap 3 bulan sampai umur 1 tahun

Tiap 6 bulan umur 1-6 tahun,

• Umur < 24 bln dijawab oleh ibu / pengasuh
• Umur > 24 bln  perintah melalui ibu/

pengasuh agar dikerjakan oleh anak

Alat :
• Daftar pertanyaan : 0-6 bln, 6-9 bln, 9-12 bln, 

12-24 bln, 2 – 3 thn, > 3 thn.
• Gambar binatang (ayam,anjing,kucing), 

manusia
• Mainan (boneka, kubus, sendok, cangkir, 

bola)

• Bacakan pertanyaan kepada ibu/pengasuh 
dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu.

• Semua pertanyaan harus dijawab oleh  
orangtua/pengasuh.

• Tunggu jawaban dari orangtua/pengasuh

Jawaban “Ya” jika:
• Menurut orangtua, anak dapat melakukan

dalam satu bulan terakhir.

Jawaban “Tidak” jika:
• Menurut orangtua anak tidak pernah, tidak 

tahu atau  tidak dapat melakukan dalam satu 
bulan terakhir.

Tes daya dengar (TDD) 
umur < 24 bulan
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Berupa perintah melalui orangtua/pengasuh untuk

dilakukan oleh anak.

Amati kemampuan anak dalam melakukan perintah
orangtua/pengasuh.

Jawaban Ya jika:

Anak dapat melakukan perintah orangtua /
pengasuh.

Jawaban Tidak jika:

Anak tidak dapat /tidak mau melakukan 
perintah orangtua/pengasuh.

Tes daya dengar (TDD) 

umur > 24 bulan

Interpretasi  (penafsiran) Tes Daya 
Dengar:

1. Bila ada satu atau lebih jawaban “Tidak”, 
kemungkinan anak mengalami gangguan 
pendengaran.

2. Catat jumlah ketidakmampuan anak.

Intervensi  (tindakan):

• Rujuk ke RS bila tidak dapat 
ditanggulangi
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3. Tes Daya Lihat (TDL)

• Mulai umur 3 tahun, ulang tiap 6 bulan

• Dikerjakan oleh tenaga kesehatan 
atau guru

Alat dan Sarana :
1. Ruangan

2. Dua buah kursi

3. Poster huruf E dan penunjuk

4. Guntingan huruf E
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Cara:

• gantungkan poster 3 m dari anak, 

• setinggi mata anak dalam posisi duduk

• latih anak megarahkan kartu E dengan benar ke atas, 
bawah, kanan, kiri, sesuai yang ditunjuk pada poster

• Tutup sebelah mata dengan kertas

• Tunjuk huruf E pada poster satu persatu mulai baris 1 -4

• Puji bila anak dapat mencocokkan arah huruf E

• Ulangi pada mata sebelahnya.

Interpretasi (penafsiran)

Bila tdk dapat mencocokkan posisi E s/d baris ketiga�
gangguan daya lihat

Intervensi (tindakan) :� rujuk

Tes Daya Lihat (TDL)

Bila ada keluhan orangtua atau  kecurigaan 

petugas / guru / kader (tidak rutin)

1. Dgn kuesioner daftar tilik untuk autisme 
(Checklist for autism in toddlers / CHAT) bagi 
anak umur 18 bulan s/ 3 tahun.

2.   Dgn Kuesioner Masalah Mental Emosional 
(KMME) bagi anak 3 - 6 tahun.

3.   Dgn kuesioner Abreviated Conner Rating 
Scale untuk Gangguan Pemusatan 
Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) bagi 
anak umur 3 tahun ke atas.

3. Deteksi Dini Gangguan Perilaku
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3.1. Daftar Tilik Deteksi Dini Autis (CHAT)

• Deteksi dini autis pada umur 18-36 bulan.

• Bila ada keluhan / kecurigaan dari orang tua/ pengasuh / 
petugas karena ada 1 (satu) atau lebih 

1. Keterlambatan bicara.
2. Gangguan komunikasi/ interaksi sosial.
3. Perilaku yang berulang-ulang.

• Tanyakan dan amati perilaku anak 
• 9 pertanyaan untuk ibu/pengasuh (A): ya/ tidak
• 5 perintah bagi anak (B) : ya / tidak 

Interpretasi (penafsiran) CHAT

• Risiko tinggi menderita Autis : tidak A5, A7, B2-4 � rujuk

• Risiko rendah menderita Autis : tidak A7, B4

• Kemungkinan ggn perkembangan lain : tidak 3 atau lebih A1-
4, A6, A8-9, B1, B5

• Normal

Ringkasan kuesioner Autis (CHAT)

A. Pertanyaan pada orangtua / pengasuh
1. Senang di ayun-ayun, diguncang-guncang
2. Tertarik memperhatikan anak lain
3. Suka memanjat tangga
4. Suka main ciluk-ba, petak umpet
5. Bermain pura-pura membuat minuman
6. Meminta dengan menunjuk
7. Menunjuk benda 
8. Bermain dengan benda kecil
9. Memberikan benda utk menunjukkan sesuatu

B. Pengamatan perilaku anak
• Anak memandang mata pemeriksa
• Anak melihat ke benda yang ditunjuk
• Bermain pura-pura membuat minum
• Menunjuk benda yang disebut
• Menumpuk kubus
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2.2. Kuesioner Masalah Mental 
Emosional (KMME)

• Bila ada kecurigaan orangtua / petugas 
(tidak rutin) anak umur 3- 6 tahun

• 12 pertanyaan untuk deteksi dini masalah 
mental - emosional, tiap 6 bulan

• Tanyakan pada orangtua / pengasuh.

• Catat jawaban “Ya” atau “Tidak”.
• Hitung jumlah jawaban “Ya”.

Interpretasi (penafsiran) KMME

Jawaban Ya > 1 : kemungkinan anak 
mengalami masalah mental emosional.

Ringkasan isi kuesioner KMME
1. Sering terlihat marah
2. Menghindar dari teman-teman
3. Perilaku merusak dan menentang

lingkungan
4. Takut atau kecemasan berlebihan
5. Konsentrasi buruk / sulit
6. Kebingungan
7. Perubahan pola tidur
8. Perubahan pola makan
9. Sakit kepala, sakit perut, keluhan fisik
10. Putus asa
11. Kemunduran perilaku
12. Perbuatan yang diulang-ulang
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Intervensi  (tindakan):

1.   Bila ditemukan 1atau lebih masalah mental emosional :

• Lakukan konseling pada orang tua menggunakan 

Buku Pedoman Pola Asuh yang mendukung 

perkembangan anak.

• Evaluasi setelah 3 bulan, 

• bila tidak ada perubahan rujuk ke Rumah Sakit yang 

ada fasilitas tumbuh kembang anak / kesehatan jiwa.

2. Bila ditemukan 2 atau lebih masalah mental emosional, 

rujuk anak ke Rumah Sakit.

Dalam surat rujukan harus ditulisakan jumlah dan masalah
mental emosional yang ditemukan.

3.3. Kuesioner Deteksi dini Gangguan 
Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 
(GPPH)
Bila ada keluhan orangtua atau kecurigaan petugas / 

guru / kader (tidak rutin) umur > 3 thn
• 10 pertanyaan
• Terjadi  di mana saja, kapan saja
• Nilai : 0 (tidak pernah); 1 (kadang-kadang); 2 

(sering); 3 (selalu)

Interpretasi (penafsiran)
� Nilai > 13 kemungkinan GPPH

Intervensi :
� Nilai > 13 rujuk RS, tuliskan kelainan yang ada
� < 13 tetapi ragu, periksa ulang 1 bulan lagi
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Ringkasan kuesioner deteksi 
Gangguan Pemusatan Perhatian dan 

Hiperaktifitas (GPPH)

1. Tidak kenal lelah, aktifitas berlebihan

2. Mudah gembira, impulsif

3. Mengganggu anak lain

4. Gagal selesaikan kegiatan, perhatian singkat

5. Gerakkan anggota badan / kepala terus menerus

6. Kurang perhatian, mudah teralihkan

7. Permintaan harus segera dipenuhi, mudah frustasi

8. Mudah menangis

9. Suasana hati mudah berubah, cepat dan drastis

10. Ledakkan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga

Bila tidak ada penyimpangan :
� Beri pujian pada keluarga

� Lanjutkan pemenuhan kebutuhan anak : 
1. FISIS- BIOLOGIS : nutrisi, immunisasi, kebersihan badan 

& lingkungan, pengobatan,  olahraga, bermain

2. KASIH SAYANG : menciptakan rasa aman + nyaman, 
dilindungi, diperhatikan (minat, keinginan, pendapat), 
diberi contoh ( bukan dipaksa), dibantu, didorong, 
dihargai, penuh kegembiraan,  koreksi (bukan ancaman / 
hukuman) ���� pola asuh demokratik

3. STIMULASI: sensorik, motorik, emosi-sosial, bicara, 
kognitif, kemandirian, kreativitas, kerjasama

� Lanjutkan pemantauan tumbuh kembang berkala

Bila ditemukan penyimpangan � intervensi segera
(tindakan segera)
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Bab V. Intervensi dini

• Contoh gangguan perkembangan

• Cara melakukan intervensi dini

• Evaluasi hasil intervensi

Umur 3 bulan bayi tidak membalas 

tersenyum

Intervensi

• Ajak bayi tersenyum dan bicara sesering 
mungkin

• Tunjukan wajah yang cerah pada bayi

• Peluk, belai, cium bayi sesering mungkin

• Gerakan lembut, penuh kasih sayang
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Umur 6 bulan belum bisa tengkurap 
dengan kepala tegak

Intervensi :
• Tidurkan tengkurap, beri benda warna cerah / 

berbunyi, sampai bayi  bisa  angkat kepala

• Tidur tengkurap, tekan-tekan otot punggung dari 
arah leher ke bawah, sampai bayi bisa angkat 
kepala

• Bila otot punggung & bahu lemah � tengkurapkan 
di atas bantal, taruh mainan / ajak bicara

• Cara gendong harus benar � anak dapat

menegakkan kepala, tangan & kaki bebas bergerak 
(gendong di depan dada ibu)

Umur 9 bulan tidak mengoceh  

dadada..mamama

Intervensi :
• Ajak bicara anak sesering mungkin

• Usahakan selalu menatap muka anak bila 
berbicara agar anak dapat melihat bibir dan 
mata si pembicara

• Sebutkan nama benda, gambar

• Dudukkan anak, berikan benda yang berbunyi
dari arah samping kiri / kanan bergantian, 
ulangi.

• Bila tidak ada reaksi � curiga gangguan 
pendengaran � rujuk
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Umur 9 bulan belum bisa bermain 

dengan benda-benda

Intervensi
• Dudukan bayi dipangkuan

• Letakkan mainan ditangannya supaya digenggam, tarik 
pelan-pelan

• Letakkan di depan bayi mainan yang bisa dipegang dan 
tidak tajam

• Ajarkan untuk meraih dan memegang mainan tersebut 

• Ajarkan memindahkan mainan dari tangan kanan ke kiri

• Letakkan benda yang lebih kecil : potongan biskuit

• Ajarkan untuk mengambil biskuit

• Bila berhasil berikan pujian dengan gembira

• Latihlah berulang-ulang, dengan kasih sayang

Evaluasi hasil intervensi

Setelah intervensi selama 2 minggu � evaluasi

• Bila berhasil (anak dapat melakukan) berikan pujian
pada ibu bila intervensi berhasil

• Bila belum berhasil (anak belum dapat melakukan) 
– tanyakan cara intervensi, apakah caranya benar

– lakukan pemeriksaan lebih teliti 

– Intervensi lagi 2 minggu : bila belum berhasil � rujuk

Cari masalah gizi :
• Beri makan bergizi  seimbang (4 sehat 5 sempurna)

• Porsi kecil tapi sering

• Beri makanan lebih sering setelah sembuh sakit

• ASI teruskan sampai usia 2 tahun

Cari penyakit lain yang bisa sebabkan penyimpangan
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Ringkasan (1)
� Supaya balita tumbuh kembang optimal maka :

� Semua balita harus dicukupi kebutuhan : fisik (jasmani), 
emosi-kasih sayang (rohani) dan stimulasi (kecerdasan)

� Stimulasi dilakukan oleh keluarga dengan cara bermain setiap 
hari, menggunakan berbagai cara dan benda yang mudah 
didapat, 

� Penyimpangan tumbuh kembang harus dideteksi 
(ditemukan) dan diintervensi (ditindak)  sejak dini
� Bila ditemukan dan diintervensi sejak dini maka penyimpangan 

tumbuh kembang lebih mudah diperbaiki atau berdampak kecil

� Bila ditemukan dan diintervensi terlambat  akan sulit diperbaikin 
atau dampaknya besar

� Wewenang Bidan : Kepmenkes no 900/2002 : ttg 
registrasi dan praktik bidan. Bab V ps 16 dan 20. lamp 
III : pemantauan, deteksi, intervensi dini tumbuh 
kembang anak

� Presiden RI (23 Juli 2005) :  Gerakan Nasional 
Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak

Ringkasan (2)

� Deteksi Dini Penyimpangan PERTUMBUHAN :
• Timbang berat badannya (BB)

• Ukur tinggi badan (TB) dan lingkar kepalanya (LK)

• Lihat garis pertambahan BB, TB dan LK pada grafik

� Deteksi Dini Penyimpangan PERKEMBANGAN

• Tanyakan perkembangan anak dengan KPSP (Kuesioner 

Pra Skrining Perkembangan)

• Tanyakan daya pendengarannya dengan  TDD (Tes Daya 

Dengar), penglihatannya dengan TDL (Tes Daya Lihat),

• Tanyakan masalah perilaku dgn kuesioner MME, autis 

dengan CHAT, gangguan pemusatan perhatian dgn 

kuesioner Conners
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Ringkasan (3)

• 1. Idealnya semua anak harus diskrining sejak 

dini secara periodik untuk menemukan 
penyimpangan sedini mungkin, agar segera   
diintervensi secara teratur 

• 2. Bila tidak dapat melakukan pada semua 
anak,  prioritas skrining untuk anak dengan 
risiko tinggi pranatal, perinatal dan batita.

Ringkasan (4)

� Bila ADA  penyimpangan tumbuh kembang, SEGERA 
lakukan intervensi (tindakan) sesuai masalahnya

� Intervensi terutama dilakukan oleh keluarga dengan 
petunjuk dari petugas 

� Bila tidak berhasil rujuk ke sarana kesehatan yang lebih 
lengkap

� Penting pencatatan, pelaporan, monitoring & evaluasi

� Bila TIDAK ADA penyimpangan :

� Berikan pujian

� Beri nasehat lanjutkan pemenuhan kebutuhan fisik 
(jasmani), kasih-sayang (rohani), stimulasi (kecerdasan) 

� Beri nasehat untuk pemantauan tumbuh kembang
berkala
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Terima Kasih


