
Perkembangan sampai usia 3 bulan

















KAPAN HUBUNGI DOKTER?

• Usia 3 bulan : motorik
- belum bisa mengangkat kepala pada saat 

ditengkurapkan
- Mata bergerak-gerak terus ke kiri dan ke - Mata bergerak-gerak terus ke kiri dan ke 

kanan tanpa fiksasi pandangan



KAPAN HUBUNGI DOKTER?

• Usia 3 bulan :
- Bayi tidak bereaksi terhadap cahaya atau 

suara
- Bayi tidak bisa menatap wajah Anda- Bayi tidak bisa menatap wajah Anda
- Bayi tidak memberi respon berupa 

mengedip atau perubahan mimik bila 
mendengar suara keras atau suara bel 
yang dibunyikan di dekatnya



KAPAN HUBUNGI DOKTER?

• Usia 6 bulan:
- Belum bisa tengkurap
- Pada saat diberdirikan, ia tidak mau 

mencoba berdiri. Kedua tungkai tidak mau mencoba berdiri. Kedua tungkai tidak mau 
menapak tetapi tetat terlipat

- Tidak bisa meraih mainan, tidak bisa 
memegangnya dengan kedua tangan, 
tidak bisa memindahkan mainan dari 
kanan ke kiri atau sebaliknya



KAPAN HUBUNGI DOKTER?

• Usia 9 bulan:
- Belum bisa tengkurap sendiri

• Usia 10 bulan:• Usia 10 bulan:
- Anak tidak menunjukkan perbedaan reaksi 

terhadap orang yang dikenalnya denga 
orang yang asing baginya



KAPAN HUBUNGI DOKTER?

• Usia 12 bulan
- Belum bisa merangkak atau belum bisa 

ditarik dari posisi duduk ke posisi berdiri
- Anak belum bisa menunjuk satu benda - Anak belum bisa menunjuk satu benda 

pun yang anda sebutkan
- Tidak menanggapi permainan ciluk-ba
- Belum berceloteh (babling)



PRINSIP PERKEMBANGAN 
ANAK

1. KEMATANGAN DAN PROSES 
BELAJAR SEBAGAI DASAR 
PERKEMBANGAN
(keliru !!!)(keliru !!!)

� JIKA TELAH SAMPAI WAKTUNYA (FASE USIA 
TERTENTU) ANAK AKAN BISA MELAKUKAN 
SUATU KETERAMPILAN DENGAN SENDIRINYA

� JIKA KITA MAU MENGAJARINYA, APA PUN 
BISA DILAKUKAN ANAK PADA USIA SEDINI 
MUNGKIN



PRINSIP PERKEMBANGAN 
ANAK

2. Proses perkembangan : Konkret dan 
sederhana menuju kompleksitas

�Mengajarkan sesuatu yang abstrak dan 
kompleks, harus sesuai dengan pemahaman kompleks, harus sesuai dengan pemahaman 
anak

�Hindarkan pemikiran anak “bodoh” ketika 
jawaban dari pertanyaan Anda tidak sesuai 
harapan



PRINSIP PERKEMBANGAN 
ANAK

3. Tumbuh kembang : PROSES YANG 
BERKELANJUTAN

� Beri perhatian untuk setiap perkembangan, 
keterampilan saat ini akan menentukan keterampilan saat ini akan menentukan 
penguasaan keterampilan selanjutnya

� Tidak ada keterampilan yang tidak penting



PRINSIP PERKEMBANGAN 
ANAK

4. KETERAMPILAN UMUM ke
KETERAMPILAN KHUSUS  

� Tidak memberikan tuntutan yang 

berlebihan pada anakberlebihan pada anak

5. Perbedaan individual pada proses    
tumbuh kembang setiap anak

� Tidak mudah membandingkan tumbuh 
kembang anak anda dengan anak yang lain



ANAKKU,
HARAPANKUHARAPANKU



TANGGUH
- MEMBUAT KEPUTUSAN 

BERDASARKAN PERTIMBANGAN 
YANG MATANG

- BERTANGGUNG JAWAB, DAPAT - BERTANGGUNG JAWAB, DAPAT 
DIPERCAYA

- TAHU MENGAHADAPI MASALAH 
DALAM SITUASI APA PUN



HANGAT
- MENCINTAI DAN DICINTAI
- MENUNJUKKAN KEPEDULIAN DAN 

RASA HORMAT
- MAMPU MENJALIN HUBUNGAN - MAMPU MENJALIN HUBUNGAN 

YANG DEKAT DENGAN KELUARGA 
DAN ORANG LAIN


