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PENDAHULUANPENDAHULUAN

�� Kualitas generasi penerus tergantung kualitas Kualitas generasi penerus tergantung kualitas 
tumbuh kembang anak, terutama balitatumbuh kembang anak, terutama balita

�� Penyimpangan tumbuh kembang harus Penyimpangan tumbuh kembang harus 
dideteksi (ditemukan) sejak dini, terutama dideteksi (ditemukan) sejak dini, terutama 
sebelum umur 3 tahun, supaya dapat segera sebelum umur 3 tahun, supaya dapat segera 
diintervensi (diperbaiki)diintervensi (diperbaiki)
sebelum umur 3 tahun, supaya dapat segera sebelum umur 3 tahun, supaya dapat segera 
diintervensi (diperbaiki)diintervensi (diperbaiki)

�� Bila deteksi terlambat, maka penanganan Bila deteksi terlambat, maka penanganan 
terlambat, penyimpangan sukar diperbaikiterlambat, penyimpangan sukar diperbaiki

�� Presiden RI 23 Juli 2005 mencanangkan : Presiden RI 23 Juli 2005 mencanangkan : 
Gerakan Nasional Pemantauan Tumbuh Gerakan Nasional Pemantauan Tumbuh 
Kembang AnakKembang Anak



TUMBUH KEMBANG ANAKTUMBUH KEMBANG ANAK

�� PERTUMBUHAN : peningkatan ukuran tubuhPERTUMBUHAN : peningkatan ukuran tubuh

-- tinggi badantinggi badan

-- berat badanberat badan

�� PERKEMBANGAN : peningkatan fungsi dan PERKEMBANGAN : peningkatan fungsi dan �� PERKEMBANGAN : peningkatan fungsi dan PERKEMBANGAN : peningkatan fungsi dan 
kemampuan struktur tubuhkemampuan struktur tubuh

-- motorik (gerak kasar dan gerak halus)motorik (gerak kasar dan gerak halus)

-- kognitifkognitif

-- bahasa/komunikasibahasa/komunikasi

-- emosiemosi

-- sosial/kemadiriansosial/kemadirian



CIRICIRI--CIRI PERKEMBANGANCIRI PERKEMBANGAN

�� PERKEMBANGAN MELIBATKAN PERUBAHANPERKEMBANGAN MELIBATKAN PERUBAHAN
�� PERKEMBANGAN AWAL MENENTUKAN PERKEMBANGAN AWAL MENENTUKAN 

PERKEMBANGAN SELANJUTNYAPERKEMBANGAN SELANJUTNYA
�� PERKEMBANGAN MEMPUNYAI POLA YANG PERKEMBANGAN MEMPUNYAI POLA YANG 

TETAPTETAPTETAPTETAP
�� PERKEMBANGAN MEMILIKI TAHAPAN YANG PERKEMBANGAN MEMILIKI TAHAPAN YANG 

BERURUTANBERURUTAN
�� PERKEMBANGAN MEMPUNYAI KECEPATAN PERKEMBANGAN MEMPUNYAI KECEPATAN 

YANG BERBEDAYANG BERBEDA
�� PERKEMBANGAN BERKORELASI DENGAN PERKEMBANGAN BERKORELASI DENGAN 

PERTUMBUHANPERTUMBUHAN





(usia 1-1½ thn) (usia 2-3 thn)

(usia 4½-6 thn) (usia 3½-4 thn)





DETEKSI DINI TUMBUH DETEKSI DINI TUMBUH 
KEMBANG (DDTK)KEMBANG (DDTK)

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

• Bila penyimpangan terlambat dideteksi;
- lebih sulit diintervensi
- akan berpengaruh pada tumbuh kembang 
anak



CARA DETEKSI DINI TUMBUH CARA DETEKSI DINI TUMBUH 
KEMBANGKEMBANG

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

• PERKEMBANGAN :
- Pemantauan dengan Kartu Kembang Anak



PENYIMPANGAN PERKEMBANGAN

� Gangguan/kelambatan motorik baik 
motorik kasar maupun halus

� Gangguan/kelambatan bicara dan bahasa� Gangguan/kelambatan bicara dan bahasa

� Gangguan mental emosional

� Gangguan interaksi sosial dan kemandirian

� Gangguan daya dengar

� Gangguan daya lihat



KARTU KEMBANG ANAK

� Alat penanda dan sekaligus alat komunikasi 
dalam membahas perkembangan anak, dari 
dan untuk ibu serta keluarga dalam 
masyarakat
Untuk memfasilitasi antara ibu (beserta � Untuk memfasilitasi antara ibu (beserta 
keluarga seluruhnya) dengan anak

� Dipergunakan dalam setiap kesempatan 
interaksi ibu dan anak

� Penggunaan KKA dan KMS di Posyandu 
dapat untuk memantau tumbuh kembang 
anak



TERIMA KASIH
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